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A 1ª Audiência Pública sobre a revisão da Lei Urbanística de Niterói foi realizada no Auditório da 

CDL, localizado na Rua Andrade Neves, nº31, Centro, no dia 3 de agosto de 2021 e transmitida 

online. A mesa foi composta pelo Secretário de Mobilidade e Urbanismo Renato Barandier, o 

Secretário de Recursos Hídricos Rafael Robertson, o Subsecretário Municipal do Clima Fernando 

Guida e o Subsecretário de Habitação e Regularização Fundiária José Carlos Freire. Renato 

explica que a plataforma escolhida foi o YouTube, pois este não limita o número de 

participantes. É registrada a presença dos vereadores Leandro Portugal, Daniel Marques, 

Atratino Cortes, Marcos Damásio e do deputado estadual Felipe Peixoto. A mesa faz suas 

considerações e realiza a apresentação do projeto de revisão. Respondendo perguntas online, o 

internauta Alexandre Nascimento gostaria de saber se o texto do projeto de lei em elaboração 

passará por novas audiências públicas antes de ir para a câmara. Renato explica que têm como 

prerrogativa elaborar lei, mas quem discute letra de lei é o poder legislativo; então, como em 

todas as leis aprovadas nos últimos 8 anos, todas as diretrizes serão discutidas com o público 

para poder confeccionar o PL, mas compete à câmara, visto que só ela tem a autonomia de 

modificar qualquer vírgula dos incisos e parágrafos da lei. Outra pergunta é para esclarecer que 

outorga onerosa não é imposto, é uma outorga onerosa para um direito que pode ser exercido 

ou não. Por não ter obrigatoriedade, não é um imposto. O participante Gonzalo Cuevas diz que 

o CCRON se posiciona pela não modificação dos gabaritos estabelecidos no PUR da Região 

Oceânica. O usuário Julio Torres diz que não querem modificações dos gabaritos estabelecidos 

no PUR da Região Oceânica. Respondendo perguntas por escrito, o primeiro a perguntar é Rafael 

Vianna Marinho, que diz que uma audiência pública tão interessante pra cidade de Niterói, e 

pergunta se não acha que três audiências são pouco para uma discussão tão séria. Renato 

responde que no seu entender é suficiente, visto que tem uma experiência intensa nesse 

sentido. Além das audiências tem o COMPUR e a consulta pública no ar, além do formato híbrido 

de audiência pública. José Heleno dos Santos, da AMANI, pergunta como fazer para participar 

do novo Plano Diretor. Renato responde que já estão presentes neste momento, e que a região 

leste sempre teve essa lacuna, nunca um teve um Plano Urbanístico e que precisa de uma lei de 

uso e ocupação do solo, que é o que é necessário hoje. Pede participação da região leste. José 

Heleno comenta também de uma ordem de demolição de 36 casas, que Renato diz não saber e 

pede que, caso possam, ir a SMU e discutir isso pontualmente. Edilaine Fabrício, da Sociedade 

de Amigos e Moradores de Itacoatiara (SOAMI) solicita manutenção do parcelamento dos lotes 

em 450m² estabelecido no PUR ratificada pelo decreto de 2019 que foi recentemente reduzido 

na lei 3609/21 para 360m² mantendo as características do bairro de Itacoatiara. Renato registra. 

Pela internet, Gustavo Ávila fala que a cidade aumentou muito a favelização, e pergunta como 

vão atuar com esse problema. Fala de outro ponto, a lagoa de Piratininga e diz que ela é tomada 

de invasão e pergunta se irão organizar. Renato explica que no que compete a secretária de 

urbanismo entendem que as leis de uso do solo brasileiras são um projeto da década 50 e são 

as maiores promotoras de segregação socioespacial, criando parâmetros impeditivos para 

grande parte da população ter acesso à cidade. Fala que isso é um problema sério. Diz que 

interessa a todos simplificar as normas. Com a palavra, o Subsecretário de Habitação e 

Regularização Fundiária José Carlos Freire complementa dizendo que se não regularem o 

mercado informar de terras, alguém o fará pelo poder público. Então desenvolveram uma 

política habitacional consequente, e ter uma facilitação do processo de regularização social na 

cidade principalmente nesses núcleos consolidados é uma saída para isso. Renato explica que 
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as perguntas online sobre obras serão respondidas na devolutiva. O Secretário então passa a 

palavra para os inscritos. O primeiro é Richard Sonsol, que gostaria de dizer que é um privilégio 

estar vivendo isso, que é um exercício da democracia; que todos tenham voz, mas também 

tenham ouvidos; saibam escutar também o que está do nosso lado e quem vai fazer uso da 

palavra. Deseja que seja um debate construtivo. Diz que será uma lei usada por vários anos, e 

que muitos que farão uso da palavra tiveram entes perdidos e estarão defendendo seus 

negócios e sua vizinhança. Deseja que seja uma otimização máxima do recurso público, visto 

que não são ricos. Que temas como adensamento, verticalização, que não sejam mais tabus. 

Que a mobilidade urbana, se tiver o adensamento talvez já esteja resolvido. Que os temas não 

sejam mais tabus. E que seja uma legislação seja uma fomentadora de negócios, empregos e 

que ajude a resolver na nossa cidade. Deseja sucesso e um bom debate a todos. O próximo é 

Davi Saramago, que no seu primeiro ponto, fala sobre a cota de densidade. Diz que têm algumas 

limitações que não ajudam no desenvolvimento sadio dela como, por exemplo, o Fonseca; Santa 

Rosa na parta do Vital Brasil, parte do José Botelho, Souza Dias, onde tem um grande risco de 

perder essas regiões. A conta de densidade dessas regiões limita o desenvolvimento delas de 

forma de futuro pra cidade. Outro ponto, como estão atrasados 20 anos com o desenvolvimento 

do Plano Urbanístico da cidade, a cidade acabou desenvolvendo algumas regiões no formato 

que dava. Exemplo: do DPO do Cafubá a entrada de Camboinhas, criaram ali um corredor 

comercial. Com isso tem também uma mudança em todo desenvolvimento viário da cidade; 

com a abertura do túnel a principal não é mais a Francisco Cruz Nunes, passou a ser a Avenida 

Sete. O que acontece, tem ruas perpendiculares que tem uma limitação comercial. Outro ponto 

é de como vão ficar os cartões postais, como, por exemplo, a orla de Piratininga. Hoje o Plano 

Urbanístico de limitação de altura, os construtores locais não conseguem fazer o 

desenvolvimento. Outro ponto, sobre averbação de construção, averbações essas que levam no 

mínimo um ano. Então, não sabe se conseguirão transformar todos esses arquivos em online. 

Outro ponto é o trabalho que é a troca de nome de logradouro na cidade. Pergunta porque não 

oficiar todos os cartórios, e quando tiver movimento de determinada matrícula, gravar 

automaticamente na matrícula do imóvel. Outro ponto que gostaria de chamar atenção, é que 

estão fazendo toda a parte de ciclovias na orla de Piratininga. E que dá tempo de colocar 

acessibilidade de cadeirantes e idosos ali. Com a palavra, a participante seguinte, Cynthia 

Gorham, fala que uma audiência híbrida, no seu entendimento, pode ser feita de uma forma 

que a população de casa possa falar. Diz que existem plataformas como Google Meet que 

conseguem colocar 250 pessoas. Fala que a plataforma Zoom corporativa cabem 300 pessoas, e 

se tiver mais gente, que se faça uma nova audiência. Diz que queria lembrar as resoluções da 

Conferência da cidade em 2019, lembrando da cota de solidariedade, que foi aprovada. Outra 

pergunta que faz é qual o valor do fundo que englobou o FUHAB. Que o PL passe pelo COMPUR 

e que as demandas da população façam, de fato, parte do corpo do PL. Outra coisa é a 

regulamentação dos instrumentos do Plano Diretor, que eles sejam regulamentados nessa lei 

como IPTU progressivo, PUC, entre outros. Pede também determinação dos vazios urbanos, 

ampliamento das ZEIS. Diz que o auto adensamento gera um problema que embora ele não seja 

diretamente veiculado à presente lei, que são os tempos dos semáforos. Diz ter uma 

preocupação muito grande, pois é ciclista, com o breve acidente que vai acontecer no sinal do 

Rio Cricket. Outra coisa: que os critérios definidos no Plano Diretor sejam objetivamente 

obedecidos, que tenham uma emenda que é para transformar Itaipu numa ZEPAC. Gostaria 
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também que essa audiência gere uma ata. Acha que consultas públicas são pontuais e dirigidas, 

então gostaria de saber qual a divulgação que está sendo feita no Caramujo. Acredita que a 

população não tem informação o suficiente para dar uma resposta com qualidade. Sobre as 

favelas, fala sobre a necessidade de olhar para a igualdade de acesso ao solo urbanizado, como 

dito por José Carlos. Em oposição ao colega que falou sobre otimização do recurso público, 

discorda. Acha que o recurso tem que ir para uma parcela que é precarizada e que é pra eles 

que devem olhar, população essa que não é a maioria. E sobre a ciclovia, priorizar a região norte. 

Com a palavra, o vereador Daniel Marques se apresenta: vereador, vice-presidente da Comissão 

de Meio Ambiente, presidente da comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo 

e Indústria Naval e membro da Comissão de Orçamento, então, diz, tem algumas funções que 

tem absolutamente tudo a ver com o debate de hoje. Começa lamentando a falta de 

comunicação da audiência com a casa de leis. Hoje, fala, teve a reunião dos vereadores e não 

receberam um convite sobre a audiência. O assusta muito ver que não existe ainda um 

levantamento das drenagens de Niterói. Tem CTR para nascer em Niterói desde 2017, não sabe 

se ele vai existir ou não vai. Lei de transferência de potencial construtivo, em 2014 fez decreto 

enquanto Secretário de Meio Ambiente, o prefeito publicou que dava prazo. Nunca foi 

publicado. Acha que três audiências em 15 dias é muito pouco. Já que a prefeitura gosta tanto 

de inovar, sugere fazer um debate mais amplo, como foi o Plano Diretor, o PUR, e foi muito 

produtivo. Queria propor que tivessem mais audiências. Questiona como debater, por exemplo, 

um zoneamento ecológico pra indústria naval de Niterói em 15 dias. Comenta que seu prédio, 

em Santa Rosa, tem abastecimento de água intermitente. Pergunta quem está fazendo o 

levantando da capacidade de abastecer de Niterói. Diz que precisam fazer esses debates antes 

dessa lei ou durante. Conta que hoje há uma comissão debatendo a faixa marginal da Lagoa de 

Itaipu. Confessa ter sido pego de surpresa com a informação sobre o Ministério Público, e se 

dispõe a ir pessoalmente ao promotor com o secretário, e acha que os vereadores todos iriam 

juntos. Acha que a pandemia favorece que a gente vá aos locais e faça reuniões menos 

concentradas. Se despede e agradece. Com a palavra, o vereador Marcos Damásio diz que a 

Águas de Niterói não abrange 100% da área da cidade de Niterói. Sobre a pesquisa do Colab, 

avisa: se quiserem fazer uma pesquisa e opinar para a cidade usando o CPF de um morador do 

Ceará ou da Bahia, você pode. Espera que possam banir essa pesquisa, deixando somente a 

pesquisa para os moradores de Niterói. Diz querer votar, que todos os moradores querem votar, 

mas não dá pra ter uma pesquisa de Colab onde outras pessoas de outros estados e municípios 

podem opinar. Diz não querer esse tipo de transparência para a cidade. Se despede e agradece.  

Com a palavra, o Deputado Estadual Felipe Peixoto acha lamentável não terem ali a maioria dos 

vereadores discutindo essa matéria. Diz ser importante registrar a atualização feita no Plano 

Urbanístico da Cidade recentemente pelo governo, o que diz que pode e não pode está no PUR 

que teve seus fundamentos todos realizados dentro de informações de uma época, 20 anos 

atrás, e pela cidade ser muito dinâmica, ela precisa ser atualizada. Diz desejar colocar duas 

questões: a democracia dá trabalho, diz, e cabe a prefeitura consolidar essas sugestões 

colocadas neste momento. Nós, continua, temos questões importantes que precisam ser 

revisitadas na lei; questões como o afastamento de 5m na região oceânica dos comércios e foge 

completamente da lógica de ter aquela consolidação, e ficam aqueles buracos entre os prédios 

que serão ocupados de outra forma. Acredita na melhora ouvindo a população, tendo bons 

diagnósticos, e consolidando a legislação. Outra questão, a metropolitana, diz, é de dialogar com 
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Maricá e São Gonçalo. Tem uma franja ali entre Niterói e São Gonçalo que não adianta Niterói 

criar restrições de um lado da rodovia João Sampaio e outro lado poder permitir tudo. Não 

adiantar pensar numa restrição para Itaipu, e Itaipuaçu poder fazer coisas diferentes. Em algum 

momento, buscar um diálogo com as outras prefeituras, tentar avançar alguma coisa. Se 

despede e agradece. Com a palavra, Sebastião, da AMAN (Associação dos Moradores da 

Aristides de Melo) explica que Aristides de Melo é o nome da rua oficial, mas os ali presentes 

moram em uma entrada informal, porém usam o nome da rua. Infelizmente, diz, o Leste dessa 

cidade ficou de fora. Hoje tem 36 casas que foram construídas pelos moradores que estão com 

uma indicação de demolição. A prefeitura em momento algum esteve presente para ver as 

construções, e o Ministério Público ordenou a demolição dessas casas, afirma. Reitera que 

desejam participar das audiências, e acham que três audiências com uma dimensão dessa é 

muito pouco, pois Niterói tinha que ser uma cidade para todos. Fala que Maria Paula precisa ter 

um olhar diferenciado. Acha importante que não fique só na CDL, pois muitos que trabalham e 

não tem o horário que eles têm no momento, não podem participar desse debate. Fala que se 

querem uma Niterói diferente, tem que mapear a cidade como um todo. Não é só a nossa voz 

deles, diz, mas vários bairros de Niterói estão na mesma situação. Convida o Ministério Público 

para ver sua realidade, pois não tem nada que prove que aquela área é uma área ambiental. 

Fala que na cidade ainda tem grileiro que se beneficia muito nessa transição de terras. Se 

despede. Com a palavra, o conselheiro do COMPUR Fernando Tinoco lembra que as audiências 

híbridas já são uma realidade na cidade desde o ano passado, e que Daniel Marques realizou 

uma semana passada que não teve a prefeitura, só o secretário da orla. Gostaria de reafirmar o 

que foi dito e dar algumas sugestões. Se apresenta: conselheiro do COMPUR, representa Niterói 

e já ouviu o secretário colocar essa mesma questão com relação a como iniciar esse processo. 

Afirma a necessidade de analisar os planos urbanísticos e ver de que forma se consolidam, se 

melhoram essa formulação para que a partir de então se chegue à uma legislação mais ampla. 

Um dos métodos possíveis, diz, é tentar fazer essa discussão localizada. Acha que essas três 

audiências não vão dar conta, e lembra ter também a questão do Colab. Acha que é uma 

necessidade que essa devolutiva seja feita ao COMPUR e que essas devolutivas sejam 

apresentadas em audiência pública. Crê que isso tem que ser uma prática em todas as consultas 

públicas. Além desses desafios, prossegue, debater o resultado da consulta pública. Outro 

desafio é a aplicação das diretrizes do Plano Diretor sobre uso do solo. Aprovaram, conta, outras 

27 novas ampliações. Acha que tem que fazer o debate com a população, que o momento atual 

é necessário, mas depois da minuta pronta, antes de ir pra câmara, tem que ser apresentado 

para a população. Acha que tem que debater. Cita o atigo 9º, inciso 15. Nele, diz evitar a 

retenção especulativa de imóvel urbano, que resulta na sub utilização ou não utilização, uma 

disputa de anos. E outra, a pressão sobre as áreas naturais e de proteção. Se despede e 

agradece. Com a palavra, o participante Marcelo Esteves diz que irá dividir sua fala em duas: 

como funcionário público e morador da periferia de Niterói. Diz que nunca viram isso em Niterói, 

onde não fica uma coisa restrita somente à câmara e ao poder público. Acredita que o que for 

falado aqui hoje não vai ser regra, terão outras e talvez outras. Queria deixar sua orientação de 

nos casos mais relevantes que coloquem em discussão novamente para que a sociedade seja 

mais participativa nesse sentido. Crê agora, no pós pandemia, tem um problema que é 

necessidade de vagas, pois o empresário hoje sofre com a falta de empregados qualificados, 

moradores sem condições financeiras e tem que discutir usar as escolas municipais de noite na 
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questão de tirar o atraso educacional. Acredita que há necessidade das escolas municipais de 

Niterói abrirem à noite. Não para todos, só se faria a matrícula de pessoas que gostariam de 

terminar seu segundo grau e com isso acabando as séries anteriores. Acabando com esse atraso 

educacional, pois, diz, infelizmente hoje curso profissionalizante é só nível segundo grau. Então 

hoje tem uma grande parcela da sociedade que infelizmente são excluídos do desenvolvimento 

social pois estão atrasados educacionalmente. Precisam pensar nessa parte toda na questão 

social. Não um favela-bairro, pois isso é, ao seu ver, discriminar. Tem que pensar em educação 

pra todos. Segundo, prossegue, hoje a mobilização urbana, o corredor da alameda é um funil, 

mas queria saber por que a nossa cidade não usou as vias secundárias como alternativa. Fala 

que imagina a alameda hoje com um viaduto, e que isso ia acabar com a cidade. É 

particularmente contra, acredita que quem vem de fora deve estar condicionado a aquilo que 

pode oferecer, e não condicionar a cidade pra ele. Na questão de atendimento, o Colab, que 

tem estudado, queria dar parabéns por ter sentido um trabalho muito forte no sentido de 

vacinação. Hoje pra gente trabalhar na cidade precisa-se melhorar a profissionalização, as vias 

de acesso e catalogar as nossas nascentes de água. Agradece e conclui. Renato passa a palavra 

para o Subsecretário de Habitação e Regularização Fundiária José Carlos Freire para que ele faça 

suas considerações. José Carlos acha que os principais pontos relacionados a habitação de 

interesse social estão relacionados à questão da ZEIS e do acesso ao solo urbanizado e a 

regulamentação do fundo. Para garantir acesso, precisa-se de fontes e recursos. O plano de 

2019, diz, estabelece um novo fundo com novas fontes. Ele ainda não foi regulamentado. O 

FUHAB, fundo que tinham até então, continua arrecadando recursos relacionados à outorga 

onerosa do direito de construir. Houve uma paralisação de construção civil na cidade e, com 

isso, no fim de 2020 teve uma outorga de R$2 milhões e havia um tempo não recebiam nenhum 

recurso pro fundo. O município tem um plano de regularização fundiária em desenvolvimento. 

Esse plano não está pronto por conta da pandemia, estão retomando isso agora, tanto a 

secretaria de habitação como a de urbanismo, elas trabalham em sintonia. Nesse período 

usaremos nesse formato de encontro para fazer essas oficinas e essas audiências públicas. Com 

relação ao Sebastião da AMAN, José Carlos o convida a comparecer a secretaria de habitação e 

conversar sobre a possibilidade de um estudo da regularização fundiária de sua comunidade. 

José Carlos agradece as perguntas e transfere a palavra para o secretário de meio ambiente. 

Com a palavra, Rafael Robertson diz ter feito algumas anotações e que irá falar sobre um 

comentário que dizia do abandono da Lagoa. Reitera que o sistema lagunar é um desafio e uma 

determinação a sua restauração. Exemplifica com o programa Ligado na Rede, onde a equipe 

faz um levantamento das possíveis irregularidades na rede de esgoto. Irão promover com Águas 

de Niterói um acordo onde irão promover essa ligação intradomiciliar de forma gratuita e a 

incorporação desses moradores na tarifa social. Esperam nos próximos anos a retirado de mais 

de 10 milhões de litros de esgoto por mês do sistema lagunar. O Davi Saramago, que falou mais 

cedo e é morador de Piratininga, Rafael diz que também é um e que a questão das limitações e 

restrições, acha que esse debate já é feito e é uma nova conversa que já está em discussão junto 

ao INEA. Com relação ao licenciamento, diz que modernizar o licenciamento com caráter digital 

é primordial para atrair novos empreendimentos e empreendedores. Acha que tem que acabar 

com essa máxima de que o desenvolvimento não acompanha a sustentabilidade. Acredita que 

é possível conseguir ambos. Além das plataformas, diz, a secretaria de meio ambiente está de 

portas abertas para a população. Deseja boa noite e agradece. Com a palavra, o Subsecretário 
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Municipal do Clima Fernando Guida diz que será breve e que queria dizer que é muito bom estar 

voltando a trabalhar no governo e ter uma equipe maravilhosa como essa. Niterói, diz tem cara 

de século XXI e é pra isso que temos que atentar. Diz que Niterói tem mais de 50% de áreas de 

preservação. Fala que tem 30 anos que batalham por ciclovia, desde seu primeiro mandato em 

88, e só agora estão sendo feitas. Diz que as coisas no serviço público demoram, mas demoram 

para serem bem feitas. Comenta que o nível da audiência pública atual, comparado com o 

passado, é muito maior, visto que os participantes não eram muito esclarecidos, e achavam que 

o governo queria ocupar e destruir tudo e não foi isso, visto como se encontra hoje em dia. Um 

detalhe que gostaria de lembrar, diz, é que hoje é da secretaria de clima, e diz que isso é 

pertinente porque os mares já estão se elevando. O aumento das marés vai se infiltrar nos rios, 

os rios, dependendo da pressão das marés, terão água salgada, como em Portugal, por exemplo. 

Teremos modificação dos ambientes, diz. Poucas cidades do mundo vão devolver pros jovens 

uma cidade melhor do que a que pegaram, e em Niterói, pela população exigente, mesmo com 

todas as falhas, Niterói ficará melhor. Renato agradece todos que participaram e busca 

responder as perguntas. Sobre os comentários de Richard e sua preocupação com o setor 

produtivo, pedindo uma lei mais permissiva, Barandier diz que é o dever de todos convergir, 

como disse o deputado Felipe Peixoto, democracia dá trabalho, e acha que o objetivo é buscar 

convergir as divergências. Sobre a fala de Davi Saramago, fala que a região norte está 

afugentando produção habitacional. Diz que é um contrassenso hoje, no século XXI, concorda 

plenamente. Concorda também com a revisão dos parâmetros de afastamento. Explica que o 

Plano Diretor já teve o trabalho de fazer o grande diagnóstico da cidade. O Plano demorou 4 

anos para ser elaborado entre debates, trabalhos da Fundação Getúlio Vargas, entre outros. 

Uma das diretrizes, entre diversas, é estimular fachada ativa nos térreos dos eixos que 

estruturam a cidade, e isso inclui a Avenida Sete. Nas perpendiculares, tem que ver quando é 

mais adequado. Barandier diz que todos concordam que tem que melhorar comércio em rua 

principal e também que tem que preservar zona residencial, e esse equilíbrio que a participação 

pública irá iluminar.  Comenta que Cynthia trouxe algumas resoluções. O Google Meet são 250 

pessoas no máximo, é um trabalho que tentou, criou conta e viu que era muito burocrático. O 

Zoom, diz, são 100 ou 150 no máximo, e limitar capacidade foi uma preocupação. E se tivessem 

300 pessoas para participar, pergunta. Buscaram a plataforma que mais se adequava e menos 

limitava. Na questão da ciclovia da Marquês de Paraná, Renato fala que está no projeto desse 

ano e irão executar. Sobre o vereador Daniel Marques, Barandier assume que houve uma falha 

de comunicação, e ele, o secretário, assume a responsabilidade de esquecer de mandar o ofício. 

Pede desculpas aos 21 vereadores da casa e que resolverá no dia seguinte. Como Tinoco tinha 

dito, o Plano Diretor é a base de discussão, as diretrizes estão lá: as macrozonas, as macro áreas 

e pra legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo. Falta ver como regulamenta isso 

baseado todo o arcabouço construído nas últimas décadas. É um trabalho de compatibilização 

entre o passado e o que Plano Diretor determina que tem que ser o futuro. Pede a todas que 

estejam em casa e vejam a gravação depois que olhem o Plano Diretor, que é simples e 

extremamente organizado e vejam quais as diretrizes das suas regiões, e já venham com isso 

em mente para as próximas audiências. Renato Barandier diz que tem diversos amigos que 

saíram de Niterói, mas são “expatriados” e que seria complicado impedir o acesso de outras 

pessoas, além de que Niterói é um município de integração metropolitana, é ex capital do Estado 

do Rio de Janeiro. Renato propõe esperar acabar, ver a devolutiva, e se compreender que algum 
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ajuste é necessário estará registrado para as próximas. Sobre o que Marcelo Esteves disse, 

Renato diz concordar. “Nada que é dito em uma consulta, vira regra automaticamente” então, 

diz, tudo será analisado. Participação pública, prossegue, dá trabalho, é uma convergência das 

divergências. Com a palavra, o subsecretário Fernando Guida diz que mudaram o nome da rua 

ouvindo também o Colab, se tivesse que ser manipulado, seria manipulado pelos CPFs de Niterói 

e por isso que vira só sugestão e não lei. Renato diz para aguardarem a devolutiva, e se for 

detectada uma distorção nesse sentido, podem até realizar outra consulta. Porém, pede que 

esperem os resultados para tomarem uma decisão. Sobre a fala de Felipe Peixoto, Renato 

Barandier concorda que Niterói é protagonista do planejamento urbano com o legado de João 

Sampaio, não só pra cidade como para o Brasil.  Sobre o Sebastião da AMAN, o secretário já 

falou e vale a conversa com ele e como resolver a situação com o Ministério Público. Sobre a 

fala de Fernando Tinoco, diz que não faltam parâmetros e um Plano Diretor que já foi discutido 

por 4 anos. Fala que a parte citada por Tinoco no que diz respeito a retenção especulativa de 

imóveis e a pressão sobre áreas verdes. São diretrizes do Plano Diretor que foram discutidas em 

audiências públicas. As de hoje são continuidade das de 2015. Por fim, Marcos Esteves, 

resumindo sobre as questões sociais, diz que a lei de uso do solo tem esse papel fundamental 

de integrar cidades. Hoje, esse conjunto de normas segrega socio espacialmente a cidade. O 

secretário agradece a todos que contribuíram e que essa semana seguinte será analisando se 

haverá necessidade de mudança de plataforma ou de novas audiências, mas que acredita que 

tenha sido um sucesso. Agradece novamente a todos e encerra o encontro. A reunião teve seu 

término às 21h30. Eu, Frederico de Paiva Medeiros, lavrei a presente ata. 


