
Ata da Reunião da Diretoria da FAM-RIO, realizada no dia 7 de 

julho de 2014 

 
Presentes a Presidente Sonia Rabello, os diretores Abigail C. Pinto, 

João Ricardo de M. Serafim, o presidente do Conselho de 

Representantes da FAM-RIO Abilio Tozini e o secretário Gilson Koatz 
 

Foram tratados os seguintes assuntos: 

 
1 - Foi considerada aprovada a ata da reunião de 6 de junho. A ata 

será distribuída proximamente. 

 
2 - A presidente informou que as contas de telefone e Internet da 

FAM-RIO estavam em nome da antiga presidente. Para transferência 

de endereço da sede da Visconde de Rio Branco para a da Av. Rio 
Branco 277/1707, a burocracia seria grande e o custo, alto. Decidiu 

cancelar as contas antigas e contratar novos serviços da Oi. 

 
3 - A presidente comunicou que face a dificuldades bancárias ainda 

não conseguiu transferir a assinatura da conta da FAM_RIO para sua 

firma no Banco do Brasil para sua firma e da Tesoureira Abigail. As 
despesas da mudança e outras estão sendo feitas às suas expensas. 

Comunicou também que recebeu, no endereço antigo, 

correspondência bancária do BRADESCO, em nome da FAM-RIO, de 
uma conta de poupança que existiria neste último banco, agencia 7 

de Setembro, aparentemente desconhecida por todos.  Passada a 

correspondência à Abigail, esta ficou de verificar a existência da 
conta, bem com a existência de fundos. 

 

4. A presidente informou que foram encaminhados mails para as 
autoridades municipais do poder Executivo, e Vereadores, 

comunicando o nome da nova Diretoria da FAM-Rio, e o novo 

endereço na Av. Rio Branco, bem como o mail para correspondência, 
a página da FAM-RIO, e a FanPage. 

 

5 - A presidente encaminhará resposta ao convite formulado pela 
FAMERJ, para encontro com o candidato a Governador Lindbergh 

Farias, que acontecerá em 19 de julho deste ano, mesmadata em que 

ocorrerá a primeira reunião do Conselho de Representantes da FAM-
RIO. Sendo impossível desmarcar essa importante reunião, e como o 

convite da FAMERJ só nos chegouno dia 2 de julho, agradeceremos e 

informaremos da impossibilidade da nossa presença, solicitando, ao 
mesmo tempo, que seja marcada uma nova reunião com todos os 

postulantes ao cargo de Governador, para tratarmos dos assuntos 



comunitários. Informações sobre essa reunião organizada pela 

FAMERJ serão colocadas no site da FAM-RIO. 

 
6 - A FAM-RIO deverá indicar novo representante no Conselho 

Municipal de Saúde. Nossa diretora Abigail é a atual representante, 

com mandato até 2015. 
 

7 - A FAM-RIO deverá indicar candidatos à eleição do Conselho 

Estadual de Saúde. 
 

8 - O presidente do CR, Abilio Tozini, apresentou lista da câmaras 

técnicas do CONSEMAC, contendo o calendário das reuniões dessas 
câmaras, e sugeriu que a federação indicasse representantes para 

cada uma delas. São câmaras que discutem assuntos da maior 

importância para o meio ambiente da cidade e é preciso preencher 
esses espaços. 

 

9 - À reunião do CR, dia 19 de julho de 2014, o diretor Eduardo 
deverá se fazer presente, uma vez que o titular Abilio Tozini estará 

ausente, em viagem. 

 
10 - As tarefas para o mês de julho ficaram estabelecidas: 

organização da nova sede, do email e do site da FAM-RIO, 

organização dos Conselhos de Saúde e de Representantes. 
 

Esta ata vai assinada por mim, Gilson D. Koatz, Secretário da FAM-  

RIO 
 

Rio de Janeiro, em 11 de julho de 2014. 


