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A terceira audiência Pública a respeito do Processo de Revisão do Plano Diretor de Niterói foi 1 
realizada no Fonseca Atético Clube, localizado Alameda São Boaventura, 1042, Fonseca, tendo 2 
início às 19h00min. Com a palavra, o Subsecretário de Urbanismo  Renato Barandier disse 3 
“Estou aqui presidindo a 11ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Niterói, aqui na 4 
mesa temos a Secretária de Urbanismo e Mobilidade Verena Andreatta e temos representando a 5 
Secretária de Meio Ambiente a Subsecretária Municipal de Meio Ambiente, Amanda Jeveaux. 6 
Nós temos aqui presentes hoje aqui no Fonseca, para debatar a etapa de diretrizes do Plano 7 
Diretor. Como eu já disse, já foram realizadas quatro audiências nas etapas de diagnósticos de 8 
cenários, e estão previstas mais cinco outras audiências públicas nessa etapa de diretrizes. Já 9 
foram realizadas duas, uma na região Oceânica, no dia 17 de agosto, a outra dia 23 de agosto na 10 
região de Pendotiba, temos ainda previsão de uma audiência pública no sábado, na região Leste, e 11 
uma quinta audiência púlica, a 13ª no centro de Niterói na CDL, segunda-feira, dia 29 de agosto. 12 
Nós temos aqui, 10 assinaturas na lista de presença, sendo 9 de membros das secretarias de 13 
Urbanismo e Mobilidade, Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Município e Habitação, ou seja, 14 
representantes do corpo técnico da Prefeitura de Niterói. Apenas uma (assinatura) representando 15 
a sociedade civil. Em vista da ausência de maior quórum, só nos resta aqui na mesa, salvo se a 16 
secretaria ou Amanda quiserem manifestar algo, agora 19h03min, após mais de 1h de espera, só 17 
nos resta dar por encerrada a audiência em função da ausência de quórum para prosseguimento da 18 
apresentação. Reitero, lembro a todos: teremos mais duas audiências públicas, teremos uma no 19 
sábado, no CIEP de Várzea das Moças, às 10h da manhã de sábado, dia 27 e, repito, segunda-20 
feira, dia 29, às 18h, no CDL, na Rua Andrade Neves, no centro de Niterói. Sendo tudo que eu 21 
tenho para expôr no momento, declaro encerrada a audiência. Obrigado e boa noite. Eu, 22 
Frederico de Paiva Medeiros, lavrei a presente ata.  23 

 


