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Prefácio
Nesta revista apresentamos parte da administração do Prefeito 

Gersilon Silva da Gama  após assinatura do Programa Cidade 
Empreendedora, onde várias ações foram executadas com o 

programa, entre elas destaca-se:  assistência técnica, orientação às 
políticas públicas de desenvolvimento para os pequenos produtores 

e aos pequenos e médio empresários. Houve um grande  avanço 
devido a instalação da nova Sala do Empreendedor, onde os 

atendentes receberam também um suporte na qualifi cação dos 
profi ssionais da área. Além da Sala do empreendedor, a Secretaria 

de Meio Ambiente, a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social, 
a Secretaria de agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, também receberam várias consultorias do SEBRAE. 
Portanto,   apresentamos nesta cartilha, resultados satisfatórios e 
o avanço do programa, que é só o início de uma nova era. A era da 

CIDADE EMPRENDEDORA.
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 A origem do município de Dom Eliseu-Pa está ligada ao município 
de Paragominas-Pa, pois ali constituía um povoado daquele município 
que até 1967 era conhecido por “Quilômetro Zero”, por ser o início da 
rodovia BR 222 (antiga PA 70), que liga a BR 010 (Belém – Brasília) à 
Marabá-Pa. Posteriormente, recebeu a denominação de Felinto Muller 
e, mais tarde, ocasião em que é elevado à categoria de distrito passa 
a se chamar Dom Eliseu, por sugestão do deputado federal Fausto 
Fernandes, em homenagem ao bispo católico Dom Eliseu Maria Coroli, 
da Diocese de Bragança-Pa.
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O Município de Dom Eliseu

Código do
Município:
1502939

Área da unidade 
territorial [2020]:
5.268,809 km²

População estima-
da [2021]:
61.206 pessoas  

População no últi-
mo censo [2010]:
51.319 pessoas  

Densidade demo-
gráfi ca[2010]:
9,74 hab/km²  

Salário médio 
mensal dos traba-
lhadores formais 
[2019]:
1,7 salários míni-
mos  

Pessoal ocupado 
[2019]:
4.640 pessoas  

População ocupa-
da [2019]:
7,8 %  

Gersilon Silva
da Gama
Prefeito de Dom Eliseu

 O primeiro morador da cidade foi Leopoldo 
da Cunha, natural de Belém do Pará, que chegou 
ao local em 1961, como trabalhador da empresa 
DELTA Engenharia, empresa responsável pela 
abertura da rodovia que dá acesso a Marabá (BR 
222).  A perspectiva de conseguir terras férteis 
e acessíveis incentivou um grande processo 
migratório, pois a localização estratégica da 
cidade, no entroncamento das rodovias BR-010 e 
BR-222 contribuíram para o rápido povoamento 
da localidade. Em 10 de maio de 1989, por meio 
da Lei nº 5.450, Dom Eliseu passou à condição de 
Município, sendo seu território desmembrado do 
município de Paragominas. A instalação ocorreu 
em 1º de janeiro de 1989, com a posse do prefeito 
eleito, Antônio Jesus de Oliveira, popularmente 
conhecido como Tonhão (in memoriam). O 
Município é constituído pelos distritos de Vila Bela 
Vista e Vila Ligação e ainda possui uma extensa 
Zona Rural. Dos principais núcleos urbanos de 
Dom Eliseu destaca-se a localidade de Bela Vista 
– popularmente conhecida como Itinga do Pará, 
na divisa com o estado do Maranhão, na outra 
extemidade Vila Ligação do Pará, faz divisa com o 
município de Ulianópolis.
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Os Desígnios de Dom Eliseu
A LEI COMPLEMENTAR N° 017 DE 24 DE JUNHO DE 2021 foi uma 
das soluções encontradas para o enfrentamento dos desafi os 
encontrados no estabelecimento do protagonismo do papel da 
prefeitura na orquestração proativa das ações necessárias para 
indução do desenvolvimento econômico local sustentável. Este 
marco legal dispõe do tratamento diferenciado e simplifi cado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município 
de Dom Eliseu, nas contratações públicas de bens, serviços e obras 
da administração pública municipal. Tem-se como objetivo promover 
políticas que fortaleçam o desenvolvimento local a partir de ações 
de fomento ao empreendedorismo, como oferecer informação e 
orientação aos empreendedores sobre abertura, funcionamento e 
formalização de empresas.  Além da modernização dos programas 
específi cos para este segmento, e ter como resultados o aumento da 
competitividade, da economia local, temos a geração de emprego e 
renda que  estímula a economia solidária e a inovação tecnológica. 
Dentre esses se destaca: REDE SIMPLES, PAV, que é o Ponto de 
Atendimento Virtual da Receita Federal, SAS do SEBRAE e Sala do 
Empreendedor.
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O Município de Dom Eliseu

 A secretaria de desenvolvimento econômico e a Sala do 
Empreendedor têm como objetivos especifi cos:
* Criar, executar projetos, ações e programas de fomento ao 
empreendedorismo;
* Aumentar o número de negócios formais cadastrados no município;
* Criar e estimular abertura de novos postos de empregos e formas de 
renda alternativas para a população;
* Promover capacitação e qualifi cação para empreendedores;
* Realizar eventos e feiras que possam dar visibilidade aos pequenos 
negócios;
* Apoiar e estimular a criação e organização de mecanismo de concessão 
de microcrédito para empreendedores e produtores rurais.

Fonte: SMLG/2021
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 Gersilon Silva da Gama, mais conhecido como Silon Gama, nasceu 
em Ribeira do Pombal- BA em 06 de setembro de 1972, fi lho do Sr. 

Miguel Rodrigues da Gama e Maria de Lurdes Silva, criado na roça junto 
aos dez irmãos, com difi culdades, obstáculos e muitas incertezas. Mas 

o desejo de mudar de vida através do empreendedorismo começou 
muito cedo para este lutador. A família decidiu sair da pequena cidade 

de Ribeira do Pombal, e mudaram-se para Rondon do Pará-PA, iniciando 
uma nova trajetória de vida. Aos 07 anos de idade, começa seu primeiro 

negócio de sucesso.

O Prefeito Silon Gama
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O Município de Dom Eliseu

Procurou a padaria mais próxima de sua casa e fez sua primeira compra 
com o desejo de aumentar a renda família. Com uma pequena cesta de 

pães e muita disposição saía pela cidade fazendo seus primeiros clientes. 
O negócio estava dando certo e foi crescendo. Foram 10 anos servindo 

as famílias de Rondon-PA, que contribuíram para o crescimento 
da pequena empresa do garoto.   Até então, muito esforçado 

continua a trabalhar e tenta um serviço em uma loja da cidade e 
surpreendentemente seus serviços prestados à loja também foram 
de grande sucesso. Tudo que colocava a mão prosperava com ajuda 
de Deus. Silon Gama resolve mudar para a pequena cidade de Dom 
Eliseu-PA onde inicia uma nova jornada com seu irmão, e na ocasião 
tornaram-se parceiros e empresários de um empreendimento local 

que perdurou por anos.   Já agregado a cidade, faz amigos e se torna 
amigo de todos.   No ano de 2000 casa-se com sua então namorada 
Antônia Resende por quem é apaixonado desde a primeira vista.   A 

família começa a crescer, logo vêm os fi lhos, novos empreendimentos 
e a certeza que tudo está no caminho certo. Em 2012 saiu candidato a 

viceprefeito da cidade, ganhou e por quatro anos de sua vida 
serviu a população de Dom Eliseu.   Já no 

ano de 2020 candidatou-se a 
Prefeito da cidade, não foi 

fácil, eram poucos recursos 
fi nanceiros, campanha entre 

gigantes da política, mas 
sua amizade, humidade e 

carinho dos amigos f izeram 
toda diferença, e com 8.746 
votos é eleito  prefeito do 

Município de Dom Eliseu 
com mandato de 2021 

a 2024.
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Qualifi cação e Certifi cação
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 É fundamental para qualquer empresa ter mão de obra qualifi cada 
que atenda as necessidades do empreendimento. A preparação do 
profi ssional é vista como essencial, e para isto cursos preparatórios 
fazem parte de um bom currículo.  Pensando nisso, a Prefeitura de 
Dom Eliseu, por intermédio do gestor Silon Gama fi rmou parcerias com 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profi ssional 
e Tecnológica (SECTET), Secretaria de Estado de Assistência Social, 
Trabalho, Emprego e Renda, a SEASTER e SEBRAE. Através destas 
parcerias, já foram disponibilizados diversos cursos profi ssionalizantes 
aos munícipes, totalmente gratuitos.  O resultado que o gestor almeja 
é positivo e os cursos ofertados desde o começo da gestão estão sendo 
aproveitados por cada um, pois há muitas oportunidades para se atuar 
no mercado de trabalho.  É essencial que haja um investimento intenso 
em qualifi cação, e a Prefeitura de Dom Eliseu tem feito isso a fi m de 
promover o crescimento profi ssional dos interessados, pois essa ação 
oportuniza o surgimento de novos empreendedores locais.

A Semente do Desenvolvimento
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Qualifi cação e Certifi cação

• Associativismo e cooperativismo
• Artesanato em Materiais 
Recicláveis
• Administração de Pequenas 
Propriedades
•  Formação de Brigadista
•  Artesanato em Tecidos
•  Hidroponia
•  Bolos e Doces
•  Compostagem Orgânica
•  Floricultura e Jardinagem
•  Operador de Colheitadeira
•  Panifi cação
•  Doma Racional (Equinos)
•  Olericultura Básica
•  Trabalho na Cultura de Soja
•  Operador de Máquinas Agrícola
•  Instalador Hidráulico
•  Avicultura

Cursos
ofertados
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Cursos ofertados em 2021

Resultado alcançado: 320 certificações (94,1%) 
Vagas ofertadas: 340

Cursos de capacitação
 Resultado: ao longo de todo ano de 2021 foram realizadaos 17 
cursos de capacitação, com 340 participantes e uma carga horária 
global de 680 horas. Por meio de parcerias com importantes instituições, 
de modo especial o SEBRAE-PA e SENAR-PA, a Prefeitura de Dom 
Eliseu tem aumentando signifi cativamente seus investimentos para 
o fortalecimento destas políticas públicas no município. As estruturas 
físicas de atendimento têm sido cada vez mais procuradas pelo nosso 
público-alvo: microempreendedores, microempresário, empresários de 
pequeno porte e produtores rurais. Para este ano de 2012, está prevista 
a realização de um conjunto ações que qualitativamente irão impactar 
ainda mais e de modo positivo nas iniciativas de fomento aos pequenos 
negócios no município.
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Qualifi cação e Certifi cação

Inclusão Digital Rural

 O Laboratório de Informática 
em Vila Nazaré foi inaugurado no 
dia 05/02/2022. O objetivo é atender 
06 comunidades de imediato com 
o projeto, mas a ideia é informatizar 
toda zona rural do município de 
Dom Eliseu.
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Onde tudo começou
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 Logo no início da gestão do prefeito Silon Gama, tendo em 
vista a necessidade de alavancar a economia da cidade mediante 
o empreendedorismo, a Sala do Empreendedor, junto a Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu e SEBRAE reuniram-se para trabalhar em 
projetos e estratégias que fomentem a economia, desburocratizando 
a aberturas de empresas em relação a sua legalização. A reunião 
aconteceu no gabinete do gestor municipal, no dia 15 de Janeiro do 
ano de 2021, onde estiveram presentes o gerente regional do SEBRAE, 
o sr. Igo Silva, o agente de desenvolvimento Zé Ivo, e o agente de 
desenvolvimento local Edinaldo Duarte, com o programa Programa 
Cidade Empreendedora. Este programa é uma iniciativa do SEBRAE 
que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente 
de oportunidades para estimular a economia local e desenvolver os 
municípios. O gestor Silon Gama acatou a ideia, e se tornou um dos 
primeiros a assinar a contratação do Programa Cidade Empreendedora, 
visando o crescimento do comércio local e expandindo oportunidades 
para possíveis empresas que venham se instalar na cidade.

Plantando
a Semente do Desenvolvimento
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Onde tudo começou

Dom Eliseu Cidade
Empreendedora 

 A partir da contratação do Programa Cidade Empreendedora 
que ocorreu no dia 21 de junho, de 2021, Dom Eliseu tem recebido 
o acompanhamento do SEBRAE, com a duração de 18 meses de 
observação aos negócios que envolvem a economia, desenvolvimento, 
geração de emprego e renda. Desde o início desta gestão, a 
Prefeitura de Dom Eliseu junto a Sala do Empreendedor, Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e demais órgãos competentes, estão 
elaborando um plano de desenvolvimento econômico para o município 
com ações e práticas voltadas para o eixo “Cidade de Negócios”.  O 
trabalho envolve pesquisa, planejamento e entregas estratégicas para 
alavancar o município por meio do empreendedorismo e fomentar a 
economia. A partir desta ideia, transformar o cenário econômico local 
e retomar o progresso de áreas como comércio, serviços, agricultura 
familiar, turismo e inovação. Além disto, a contratação do Programa 
Cidade Empreendedora consiste incentivar as compras no comércio 
local, promover uma verdadeira cultura empreendedora nunca vista 
no município, melhorar e incentivar a Sala do Empreendedor e apoiar 
o empreendedorismo como ferramenta educacional nas escolas 
municipais.
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Acordos de Cooperação Tecnica:
Ponto de atendimento Virtual da 
Receita Federal

SAS (Sistema de Atendimento 
Sebrae)

Rede Simples (Junta Comercial 
do Estado do  Pará)

SECTET (Governo do Estado do 
Pará)

NUREF (Núcleo de Regularização 
Fundiária)

SEASTER (Secretaria Estadual de Assistência,
Trabalho, Emprego e Renda)

Instituto Federal do Pará

Prefeitura de
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Onde tudo começou

 O Prefeito Gersilon Silva da Gama participou do ato solene de 
assinatura do ACT-Acordo de Cooperação Técnica Educacional, que 
ocorreu na capital Belém-PA, em 29 de junho de 2021. A Secretaria 
de Educação através da SECTET-Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior Profi ssional e Tecnológica fi rmou importante 
parceria com o Governo do Estado que objetiva contribuir com a 
melhoria da educação e sanar com rapidez carências de mão de obra 
qualifi cada e estende aos novos empreendedores a oportunidade 
de profi ssionalizar-se por meio dos cursos oferecidos de níveis de 
graduação, técnico e a Formação Inicial Continuada (FIC). Os trabalhos a 
serem desenvolvidos tratarão de questões de interesse mútuo, refl etindo 
e preservando as peculiaridades institucionais dos partícipes, de modo 
inclusivo, o compartilhamento de espaços e equipamentos necessários 
das demandas de Educação Profi ssional e Tecnológica. O objetivo do 
acordo tem por princípio qualifi car e especializar munícipes para as 
atividades produtivas locais por meio da oferta de cursos de todos os 
níveis e modalidades de ensino. Uma porta aberta através da parceria 
com o Governo do Estado para o desenvolvimento socioeconômico do 
município de Dom Eliseu.

Cerimônia de Assinatura do 
Acordo de Cooperação Técnica

Prefeitura de
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Incentivo as Empresas
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Licenças e Certifi cações

Licença
 A Licença é o registro fundamental que comprova a qualidade da 

empresa para atuar dentro do município. A Prefeitura de Dom Eliseu 
tem todo cuidado possível para a liberação de tal. A princípio ocorre uma 

avaliação a todos os documentos da empresa. 
 Esta observação acontece por meio dos órgãos competentes como 

Secretaria de Meio Ambiente, Tributos e Vigilância Sanitária. Estando 
adequada as leis municipais e ambientais, é liberada a Licença para 

funcionamento da empresa. 
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Incentivo as Empresas

Certifi cação
 De forma didática, o registro de marca formaliza a proteção 
do negócio e propriedade sobre uma determinada marca (nome e 
símbolo) e é amparada pela lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 
Em Dom Eliseu os empreendedores e produtores rurais podem fazer o 
pedido de registro de marcas e símbolos na Sala do Empreendedor da 
qual é repassada ao SEBRAE que faz toda a logística.  A saber, quanto 
mais certifi cados a empresa dispor, maior será a efi cácia dos serviços 
prestados e ainda agregará valor a marca juntamente aos seus clientes. 
As licenças e certifi cações são primordiais com a intenção de comprovar 
a responsabilidade da empresa com o município.

 A Prefeitura de Dom 
Eliseu através das Secretarias 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Agricultura e órgãos  
competentes Incra, Adepará e 
Emater, fazem força-tarefa para 
realizar o sonho de 120 famílias 
de pequenos produtores rurais 
em 2022.
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Cerca de 150 novas empresas 
deram entrada no processo de 
viabilidade em 2021. Estima-se que 
aproximadade foram gerados 1 
mil empregos diretos e indiretos, 
aquecendo o comércio local.
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Incentivo as Empresas

 Apicultura, Piscicultura e 
Agricultura são atividades que se 
destacam no desenvolvimento 
econômico do município de Dom Eliseu. 
Os pequenos produtores são assistidos 
por meio da Prefeitura e recebem 
apoio técnico e também logístico para 
o crescimento da produção, até seu 
destino fi nal, o consumidor.  Além de 
gerar renda, estas atividades são de 
pouco impacto ambiental e contribui 
para a sustentabilidade no campo.

Incentivo ao
Produtor Rural
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Artesãs  
A atividade manual das artesãs que trabalham com peças ou produtos 
de olaria, carpintaria, tecelagem e renda no município de Dom Eliseu, 
recebe uma valorização especial. No ano de 2021 foram contempladas 
com a Carteira Nacional de Artesã, o que motiva e realiza um sonho 
antigo das mesmas, agora, já podem comercializar seus trabalhos em 
todo território nacional. Graças ao trabalho da Sala do Empreendedor e 
apoio do Prefeito Municipal Gersilon Silva da Gama. 

Comércio 
O comércio local é forte e faz girar a economia do município. 

Justamente por isto o Prefeito 
Silon Gama incentiva e apoia os 
pequenos empreendedores. E tem 
por objetivo manter a renda dentro 
da cidade, quanto mais pessoas 
adquirirem produtos e serviços dos 
produtores e empreendedores do 
município, mais estável a economia 
fi ca.
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Incentivo as Empresas
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Cases de Sucesso
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 A Epuá é uma empresa 
familiar que surgiu através 
da busca de uma mãe por 
qualidade de vida, bem-estar e 
equilíbrio de sua família meio ao 
diagnóstico do autismo de um 
dos fi lhos.  Essa busca resultou 
em inserir a aromaterapia na 
sua rotina de cuidado e foi 
o caminho para mudar sua 
realidade e encontrar o caminho 
a fi m de alcançar uma vida 
mais saudável para toda sua 
família.  “Assim, somos uma 
loja que temos nossos produtos 
exclusivos e multimarcas de 
aromaterapia, beleza natural 
e bem-estar” disse a mãe 
empreendedora.

 A história de sucesso 
do Sr. Emanoel Menezes se 
parece muito com muitas 
outras histórias de vida de 
moradores de Dom Eliseu.  
Sua chegada a Colônia Betel 
onde reside, foi no ano 2020, 
no ano seguinte adquiriu uma 
propriedade acompanhada do 
plantio de goiabas e abacaxi. 
Visionário e empreendedor que 
é, expandiu logo o plantio. E o 
negócio desenvolvia de forma 
rápida, gerando emprego e 
renda familiar, se tornando um 
dos grandes produtores do 
município. Além da goiaba e 
abacaxi, deu início ao plantio 
também de arroz, milho e 
soja.  Mas, com a expansão 
da produção teve algumas 
difi culdades e optou por 
produzir apenas fruticultura 
e processamento de frutas.  
Arrendou a lavoura.
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Cases de Sucesso

 Coraterra é uma marca e 
foi criada por Maria Lopes de 
Araújo no dia 26 de Março de 
2021, na cidade de Dom Eliseu 
Pará.  A roupa sustentável é um 
abraço da natureza e através do 
tingimento natural podemos 
sentir esse abraço, com conforto 
e liberdade dos produtos. A 
Coraterra traz para as pessoas 
esse abraço ao tingir os tecidos 
de fi bras naturais, com plantas, 
utilizando folhas, sementes e 
cascas. Atualmente o trabalho 
das artesães com tingimento é 
feito com as folhas do pariri e 
cascas de cebola.

 O Sr. Clemente Oliveira 
Rêgo trabalha com atividade 
da Apicultura no município de 
Dom Eliseu desde 1998.  No 
começo de seu trabalho com o 
mel teve várias difi culdades, não 
foi fácil se adaptar a esta nova 
rotina de sua vida. Teve algumas 
decepções, perdas, mas 
continuou. Persistentemente 
acreditou em sua inteligência 
de empreendedorismo, e 
viu nas abelhas a forma de 
ter sua renda fi xa e suprir 
a necessidade da família. 
No ano de 2008 começou a 
receber apoio do SEBRAE, uma 
parceira que deu certo. Já se 
passaram 24 anos e a atividade 
da Apicultura continua agora 
formalizada. 
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Apoio e Incentivo à Cultura 
Municipal

 A cultura é um importante meio de 
conquista e conhecimento, e está totalmente 
ligada a educação empreendedora, pensando 
nisso o governo municipal vem apoiando esse 
seguimento que agrega valores e mantém as 
raízes do município.
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Cases de Sucesso
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

CNPJ: 22.953.681/0001-45 
GABINETE DO PREFEITO 

    
 

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210    

LEI COMPLEMENTAR N° 017 DE 24 DE JUNHO DE 2021          
   

  
   

Institui no Município de Dom Eliseu, o                  
tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas e Empresas de Pequeno porte, 
aos Microempreendedores Individuais e 
empreendimentos econômicos solidários, 
revoga a Lei Municipal nº 008 de 17 de Junho de 
2016, e dá outras providencias.   

   
O Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:  
  

  
                                                          CAPÍTULO I   

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
   
Art. 1º Esta lei complementar, tem como objetivo revogar a lei Municipal nº. 008, de 17 
de junho de 2016, e regulamentar o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e 
favorecido assegurado ao microempreendedor individual (MEI) e às microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), como dispõem os artigos 146, III, d, 170, IX, 
e 179 da Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, a Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, e suas alterações, no âmbito 
do Município de Dom Eliseu.   
   
Art. 2º Para fins dessa Lei Complementar, consideram-se Microempresa (ME), Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), os empresários e as 
pessoas jurídicas definidas na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.    
   
§1º O tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido de que trata este artigo 
abrange os seguintes temas:   
   
I - Tramites de abertura, alteração e baixa de estabelecimentos empresariais;   

    
II - Cadastros e inscrições municipais   

   
III - Tratamento tributário;   

   
IV - Fiscalização orientadora;   

   
V - Apoio à representação;   

   



Anexos

GABINETE DO PREFEITO DECRETO 
MUNICIPAL N°003/2022- GP 

Decreto nº 003/2022 – GP.
Dom Eliseu, 20 de janeiro de 2022

 Dispõe  sobre  a  criação  
do
 COMITÉMUNICIPAL  DE
ACOMPANHAMENTO DA XI EDIÇÃO DO 
PRÉMIOSEBRAE PREFEITO
EMPREENDEDOR, e nomeação de seus 
membros.

O Prefeito Municipal de Dom Eliseu Estado do 
Pará, GERSILON SILVA DA GAMA, no uso de 
suas atribuições legais, conforme disposições da 
Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1°. Instituir o Comitê Municipal de 
Acompanhamento da
XI Edição do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor
Art. 2° Nomear os membros do Comitê 
Municipal do PSPE: I CLENES DOS SANTOS 
RIBEIRO, ocupante do cargo em comissão de 
Secretário Municipal de Educação, cultura, 
esporte e Lazer. (Decreto n° 503/2021).
II MONICA CRISTINA PELOSO 
AGUIAR, ocupante do cargo em comissão 
de Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico,
Mineração, Industria, Comercio e Turismo. 
(Decreto nº 008/2021.
III GENILSON FREITAS CAVALCANTI, 
ocupante do cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Fazenda, (Decreto n° 001/2021)
IV HELANY CRISTINA DOS SANTOS, 
ocupante do cargo em comissão de Secretaria 
Municipal de Relações Institucional. (Decreto n° 
423/2021-GP).
V LEANDRO MAXIMO DA SILVA, 
ocupante do
cargo efetivo de digitador, lotado no setor de 
tributos
V EDINALDO DUARTE DA SILVA, ocupante 
do cargo efetivo de auxiliar administrativo, 

lotado na sala do empreendedor.
VII ANTONIO JOSE AREIA RAMOS, 
ocupante do cargo efetivo de digitador, lotado na 
secretaria de administração.
VIII JOSE IVO JESUS DOS SANTOS, 
ocupante do cargo em comissão de Agente de 
Desenvolvimento. (Decreto 028/2021-GP).
IX RONALDO DOS SANTOS CORREIA, 
ocupante
do cargo efetivo de professor
PARAGRAFO ÚNICO. O Comitê Municipal 
do PSPE será coordenado pela sala do 
empreendedor sobre a responsabilidade de: 
Jose Ivo j. Santos e Edinaldo Duarte Da Silva, 
em razão das experiências em políticas públicas 
para o desenvolvimento territorial, inclusive 
na elaboração de Projetos em outras edições 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 
e conduzirá os trabalhos do comitê desde 
a inscrição até o � nal da participação do 
Município.
ART. 3º. Atribuir aos integrantes do Comitê 
Municipal PSPE de prestação de informações 
e entrega de evidencias de resultados sobre 
os projetos a serem inscritos na XI Edição do 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.
Parágrafo Único. Os demais Secretários 
Municipais e os diretores prestarão apoio ao 
Comitê Municipal do PSPE nas ações que s 
� zerem necessárias, que estejam compatíveis 
com as atribuições da função. ART. 4º As 
funções que são atribuídas neste Decreto serão 
consideradas de serviços prestado ao Município. 
ART. 5º Este decreto entra em vigor na data de 
sua.

Registre–se. Publique-se. Cumpra–se

Gabinete do Prefeito do Município de Dom 
Eliseu, Estado do Pará, em 20 de dezembro de 
2021

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito Municipal de Dom Eliseu.
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Expediente

 REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Dom 
Eliseu-Pa
 - Equipe do XI Prêmio SEBRAE PREFEITO 
EMPREENDEDOR: 
 - Gersilon Silva da Gama  - Prefeito Municipal de 
Dom Eliseu-Pa
 - Mônica Cristina Peloso Aguiar (Secretária de 
Desenvolvimento Econômico) SEDEMICT 
- José Ivo Jesus (Agente de Desenvolvimento) Sala 
do Empreendedor  
 - Coordenação de conteúdo: ASCOM (Assessoria de 
Comunicação)
- Gráfi co e Direção de Arte: Eduardo Santos
 - Revisor de textos: Ocilene Santos (Professora) 
- Textos: Geovane Araújo 
- Fotos/Imagens: Arquivo da Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu-Pa
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