CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPUR – GESTÃO 2013/2016
1

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

2

2013/2016 – foi realizada no auditório da Fundação Municipal de Educação, que fica localizada

3

na Rua Visconde de Uruguai, 414, Centro de Niterói, no dia 25 de março de 2013, tendo início ás

4

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

5

e do Poder Público, conforme lista de presença, Livro 01, fls. 58. A reunião foi iniciada pelo

6

Secretário de Participação Social Anderson José Rodrigues, propondo a transferência das datas de

7

realização da Conferência das Cidades, sendo a pré-conferência transferida do dia 5 para o dia 26

8

de abril (sexta-feira) e a conferência ficaria para os dias 03, 04 e 05 de maio, havendo acordo

9

com relação à proposta. Emanuel Sader gostaria de deixar registrada em ata a ausência da

10

Secretária Verena Vicentini Andreatta que está em outra reunião importante e que preocupada,

11

ligou duas vezes dizendo que faria o máximo de esforços para chegar à reunião do COMPUR.

12

Foi lido o regimento da Conferência das Cidades pelo Secretário Paulo Victor. O Secretário

13

Anderson José Rodrigues solicitou que constasse em ata que os pontos em que não houvesse

14

destaque seriam considerados como aprovados. Foram feitos diversos destaques. Após a leitura e

15

os destaques e, com a chegada da Secretária Secretária Verena Vicentini Andreatta, foi

16

apresentado o perfil profissional e pessoal da convidada Elizabete França para falar na pré-

17

conferência, pessoa que lutou muito pelas comunidades em São Paulo, que teve amplo

18

trabalhando em campo, sendo, na opinião da Secretária uma experiência extraordinária, e na

19

hipótese de serem convidadas outras pessoas, poderia ser aprovado em outra reunião, podendo

20

trazer outras pessoas inclusive de movimentos sociais. A reunião teve seu término às 21h00min.

21

Eu, Paulo Victor Coelho Cerbino lavrei a presente ata.

