
 

 

Novo presidente da ADEMI-Niterói aposta em revisão do Plano Diretor 

Para Bruno Serpa Pinto essa “vai ser a saída para a crise” 

 

A solenidade de posse do novo presidente da ADEMI-Niterói, o advogado e 

empresário Bruno Serpa Pinto, 37 anos, foi marcada ontem à noite (quarta) por uma 

análise consensual do cenário urbanístico da região entre as autoridades presentes: a 

necessidade urgente de uma revisão do Plano Diretor da cidade e dos planos 

urbanísticos. O prefeito Rodrigo Neves também foi enfático em seu discurso: “Vamos 

encaminhar o novo Plano e sua aprovação só dependerá da Câmara, que certamente 

irá aprová-lo”.  

 Ao lado da nova diretoria estavam também o presidente da Câmara dos 

Vereadores, Paulo Bagueira, e o representante do Governo estadual, Cláudio Poty. 

Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento, entre empresários, associados, políticos, 

autoridades públicas, familiares e profissionais de várias áreas.  Além da nova diretoria 

(mandato de 2016-2018) assumiram os novos membros dos conselhos consultivo e 

fiscal.  A confraternização foi na sede da entidade. 

Outro ponto destacado pelo novo presidente foi a importância da parceria 

público privada como fator vital em momento de grave crise. “Nossa entidade tem um 

papel importantíssimo em parceria com o poder público e em prol população”, disse 

Bruno Serpa Pinto. Lembrou, em seguida, a mobilização dos empresários e de toda a 

sociedade na tragédia do Morro do Bumba como exemplo social dessa união que 

extrapola a questão econômica e de investimentos. Seu antecessor que passava o 

cargo, o engenheiro Jean Pierre Biot, presidente nos últimos quatro anos, reforçou 

essa ideia de integração destacando que muitos dos obstáculos das últimas gestões 

ainda são atuais. “Os gargalos da construção civil e a segurança jurídica para o 

planejamento do setor permanecem como desafios”, disse. O setor imobiliário é 

responsável nos últimos anos por mais de 18 mil empregos diretos e indiretos em 

Niterói.  

 

 

 

 


