
Ata da Reunião da Diretoria da FAM-RIO em 1º de 

setembro de 2014 

 
Presentes: Presidente Sonia Rabello, Vice-presidente Regina 

Chiaradia, Tesoureira Abigail C. Pinto, Diretora de Educação 

Celinéia P. Ferreira, Secretário Gilson Koatz, Eduardo Gusmão e 
Abilio Tozini,respectivamente Secretário e Presidente do 

Conselho de Representantes,  e Ludugério  Silva, do Conselho 

Regional de Bangu. 
 

Foi a seguinte a pauta de pontos discutidos na reunião: 

 

1 – Com a palavra Silva: 1.1 informa sobre a reunião do 

Conselho de Representantes, no dia 23 de agosto 2014, em 

Bangu. Realizada com sucesso, pelo que agradece a todos 
presentes. 1.2. informa que o Presidente e o Secretário do 

Conselho de Representantes da FAM-RIO, Abilio Tozini e 

Eduardo Gusmão, foram reeleitos. 1.3. Solicita que a FAM-RIO 
verifique junto ao Cartório de Pessoas Jurídicas e ao Ministério 

Público a possibilidade de condições específicas para as 

associações de moradores, que não dispõem de muitos recursos 
fazerem o registro de atas e estatutos por valores que elas 

possam pagar. Sonia propõe auxílio, por meio de convênios com 

a Defensoria Pública, para que estagiários auxiliem as 
associações no preparo de sua documentação (estatutos etc.). 

Silva considera que, se a FAM-RIO auxiliasse as pequenas 

associações a se organizarem, estaria contribuindo para a sua 
própria reorganização. 1.4 Reitera carta de apoio que a FAM-

RIO deverá encaminhar ao MP, com o intuito de reforçar e 

apoiar a denúncia apresentada sobre a implantação ilegal de um 
barracão de reciclagem de lixo diante de escolas e em área 

residencial (MR RJ 2014.00681089), transformada em inquérito 

Civil Pública de no. 07960/2014 na 1ª Promotoria de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Sonia solicita que 

Silva de informações sobre a inicial do processo para preparar o 

documento. 
 

2 – Com a palavra Celineía: 2.1 após ter sido reintroduzido o 

assunto da participação da FAM.RIO em todas as Comissões 
Técnicas do CONSEMAC, Celinéia pergunta sobre os critérios a 

serem adotados para que pessoas interessadas e motivadas 

possam participar das Câmaras Técnicas do Consemac.  Fica 
registrado a dificuldade de se determinar a priori os critérios, e 

Sonia sugere que os diretores façam uma lista de nomes a 



serem sugeridos, para que a FAM-RIO faça uma carta-convite. 

Regina comenta que seria interessante poder contar com Ruth 

Saldanha, que está fora do Rio de Janeiro, e pergunta se seria 
possível pagar sua passagem, em vista das dificuldades 

financeiras em que se encontra. Todos aprovaram. Sonia 

lembrou que se poderia convidar Antonio Carlos Guedes. 
Providências a serem tomadas neste sentido, na medida do 

possível. 

 
3 – Com a palavra Silva e Eduardo: 3.1 com o intuito de 

fazer a FAM-RIO mais presente na tarefa de reativação dos 

conselhos regionais, foi sugerido propor a realização de uma 

reunião sobre Meio Ambiente com as associações da Zona Sul, 

para que façam a listagem dos problemas para discutir com a 

FAM-RIO. Com a mesma intenção, foi proposta reunião similar 
do Fórum da Mobilidade Urbana na Zona Oeste. 

 

4 – Com a palavra Celinéia:4.1 informa sobre a retirada da 
COMLURB da tarefa de limpeza das escolas públicas, 

substituídas pela Prefeitura por empresas privadas para realizar 

as tarefas que até então eram exercidas pela COMLURB. Sobre 
este assunto, deliberou-se a não interferência da FAM-RIO, no 

momento, por ser questão de gestão administrativa da 

Prefeitura.  4.2 Em seguida, apresenta a notícia que circula 
entre os moradores de que a Prefeitura pretende fechar o 

Hospital Rocha Maia e transformá-lo em Clínica da Família. A 

posição da FAM-RIO é contrária à instalação de clínica da família 
no local do Hospital, mas útil para a população, com seus 90 

leitos, atendimento odontológico – entre outros serviços 

prestados. A Clínica da Família, é bem vinda, mas pode ocupar 
diversos outros espaços municipais ociosos. Ficou-se de tentar 

pautar o assunto na reunião do próximo Conselho Municipal de 

Saúde, para maiores informações, e para eventuais 
providências. Regina se propõe a encaminhar email ao Prefeito, 

perguntando se ele não pretende manter a palavra empenhada 

na manutenção do hospital. 
 

5 – Com a palavra Regina: apresenta relato sobre a reunião 

do COMPUR, dia 28 de agosto, em foi apresentado mais uma 
vez o projeto de lei sobre o EIV/RIV, produzido pela Prefeitura, 

MP e CAU. O projeto já era do nosso conhecimento, mas a FAM-

RIO não foi chamada a participar oficialmente do processo, pois 
o Conselho de Arquitetos e Urbanistas do RJ (CAU), uma 

autarquia federal, foi chamado a participar em nome da 



sociedade civil organizada, e aceitou, usurpando o nosso direito.  

Sonia e Regina intervieram, apresentando a posição da FAM-

RIO, exigindo que a Prefeitura implemente, imediatamente, no 
site da Prefeitura, as informações básicas relativas a todos os 

pedidos de licenciamento de obras e demolições feitos junto ao 

Município, para que se inicie a possibilidade de controle social. 
Defederam na reunião a representatividade das Associações de 

Moradores e da FAM-RIO para fim de participação social, a 

questão da regulamentação das audiências públicas, o tamanho 
do empreendimento como critério para exigência do EIV, e a 

visão de que o EIV é um “facilitador” do licenciamento, quando 

a FAM-RIO defende a posição de que o EIV é um instrumento de 

garantia de qualidade de vida na cidade. Sugeriu-se ainda que o 

EIV/RIV seja iniciada sua aplicação, viabilizando-o por Decreto, 

para que o processo seja agilizado, antes que a Câmara de 
Vereadores entre em recesso. A Prefeitura e o CAU solicitaram à 

FAM-RIO que participasse do processo, e encaminhasse suas 

sugestões por escrito. Deliberou-se que neste processo da 
Comissão da Prefeitura, por já estar em adiantado processo de 

construção - 11 meses - será impossível a interferência das 

Associações de Moradores, pois implicaria em se reiniciar todo o 
ciclo. 

 

6 – Com a palavra Abigail: informou que a prestação de 
contas ficará pronta antes da próxima reunião da diretoria, para 

ser apresentada ao Conselho Fiscal, oportunamente. 

 
A próxima reunião da diretoria ficou marcada para o dia 

13 de outubro, neste mesmo local e horário das 17 horas. 

 
Gilson D. Koatz 

Secretário 

 
 


