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A 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) – gestão 1 

2013/2016 – foi realizada no auditório da Prefeitura de Niterói, que fica localizado na Rua 2 

Visconde de Sepetiva, 987, 9° andar, Centro de Niterói, no dia 08 de abril de 2013, tendo início 3 

ás 19h30min. Estiveram presentes os Conselheiros representantes dos segmentos da Sociedade 4 

Civil e do Poder Público, conforme lista de presença, Livro 01, fls. 59. A reunião foi iniciada 5 

pelo suplente Emanuel Sader solicitando constar em ata que por motivo de relevante interesse 6 

público a Secretária Secretária Verena Vicentini Andreatta não poderá estar presente à reunião, 7 

comunicando a respeito da realização do Seminário Internacional de Centros Portuários, 8 

convidando a todos os membros do COMPUR, que será realizado no dia 02 de maio de 2013, 9 

sobre áreas portuárias que foram revitalizadas nos cinco continentes, havendo a participação de 10 

pessoas que escreveram no livro Porto Maravilha mais Seis Casos de Sucesso de Revitalização 11 

Portuária, tais como Helena Rego e Gizele Raimundo, iniciando-se às 9 horas no Teatro Popular, 12 

localizado no Caminho Niemeyer. O conselheiro Wilson Madeira Filho estará promovendo um 13 

debate a respeito da Conferência das Cidades no dia 30 de abril no salão nobre da Faculdade de 14 

Direito da UFF, das 14h  às 20h e no dia 07/05 será feita outra palestra com o prof. Timothy 15 

Roberts, responsável pelo relatório de mudanças climáticas dos EUA para discutir o que foi 16 

definido na Conferência das Cidades. Após foi feita a leitura, alterações do Texto-Base da 17 

Conferência das Cidades. Surgiram diversas discussões, foram apresentadas diversas dúvidas que 18 

foram debatidas durante a reunião pelos conselheiros a respeito inclusive dos procedimentos, 19 

porcentagens dos representantes, sobre a realização da plenária, sendo ao final aprovadas as 20 

alterações amplamente debatidas e modificadas através de consenso. A reunião teve seu término 21 

às 21h00min. Eu, Paulo Victor Coelho Cerbino lavrei a presente ata. 22 

 


