
ATA 2014.08.11: reunião de Diretoria. 

 
1. Foram entregues pela Tesoureira os documentos originais (Atas e 

Estatuto do Congresso da FAM-RIO) e a cópia do ofício do B. Brasil de 

05.08.2014. 
 

2. Entregue também as chaves do gaveteiro da FAM-RIO. Foi 

disponibilizada à Tesouraria uma gaveta e uma chave, entregue. 
 

3. A presidente cientifica ao Diretor de Saúde que ela será, 

provisoriamente, a representante da FAM-RIO no Conselho Municipal 
de Saúde, tendo como suplente Júlia Daniela de Castro. 

 

4. Por solicitação do Diretor de Saúdo, L.Silva, a presidente oficiará ao 
Ministério Público Estadual, o apoio da FAM-RIO contra a instalação de 

uma usina de reciclagem de lixo em Jardim Bangu, Rua Roque 

Barbosa, 320, em terreno da COMLURB. O pedido de inquérito no MPE, 
já feito pela comunidade, tomou o n. MPRJ 2014.00681089 

 

5. Foi apresentado pelo dir. Saúde, L. Silva, documento contendo 
propostas de mudanças na Lei 5104/2009. Relatou que o documento 

foi discutido na reunião interdistrital na área AP 5.1, e sugeriu-se sua 

divulgação no site da FAM-RIO. 
 

6. Celinéia fala sobre o lixo que, na sua área, já foi separado para ser 

reciclado, porém nos carros da COMLURB o lixo é misturado. Propõe 
que se estude um projeto da FAM-RIO a respeito do assunto. Sonia 

sugere que se comece pela informação sobre o assunto. 

 

7. Foram apresentadas idéias da FAM.RIO fazer, quando possível, a 

Cartilha de Saúde, a Cartilha de Educação, e outras, de modo a 
fomentar a participação comunitária.  Esta conteriam informações 

mínimas sobre formas de participação e de controle social. 

 
8. Foi solicitado, pela vice-presidente que oficiasse a CMRJ para que 

esta mantivesse o veto do Prefeito no projeto que permite o 

fechamento de varandas balanceadas em determinados bairros da 
Cidade. 

 

9. Foi solicitada ação da FAM.RIO junto aos cartórios de pessoas 
jurídicas demandando facilitação do registro de associações de 



moradores, bem como a padronização, ou/e isenção de cobrança das 

respectivas taxas. Ainda neste assunto foi sugerida uma cartilha, e 
uma ata de fundação padrão, de forma a auxiliar às novas associações 

de moradores. 

 
Ata elaborada por Abigail Pinto e complementada por Sonia Rabello. 

 

 


