
Ata da primeira reunião da diretoria da FAM-RIO, dia 9 de 

junho de 2014 

 
Estiveram Presentes: Sonia Rabello - Presidente,  Regina 

Chiaradia - Vice-Presidente, Gilson Dimenstein Koatz - 

Secretário, Abigail Clemente Pinto - Tesoureira, Celinéia 
Parabella Ferreira - Diretora de Educação, João Ricardo Serafim 

- Diretor de Meio Ambiente e Abílio Tozini - Presidente do 

Conselho de Representantes 
 

1. A reunião teve início com a Presidente dando informe sobre a 

realização da mudança para nova sede provisória, onde se 

realiza a presente reunião, à Av. Rio Branco 277/1707. Esta sala 

foi cedida pela SENGE, e para ela foi trazida a documentação da 

FAM-RIO que se encontrava na R. Visconde do Rio Branco. A 
mudança foi realizada com esforço especial da Dir. Abigail, e da 

Daniela, que empacotaram toda da documentação, e toda a 

mudança foi realizada no sábado, dia 31 de Maio, acompanhada 
pela Presidente, com Abigail, e Daniela.  Foi trazida também, 

para nova sede provisória a mesa de reunião e cadeiras, cedida 

pela Associação da Light, o computador, impressora.  
 

2. Continuando a reunião a Presidente falou sobre o seminário 

sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), que 
aconteceu no dia 6 de junho, na sede do SENGE, e que contou 

com a presença de cerca de 80 pessoas, agradecendo ao SENGE 

pelo apoio, e à Vice Presidente Regina Chiaradia pelo sucesso do 
evento.  

 

3. Em seguida, falou sobre as providências que está tomando 
para a organização do site o e do blog da Federação. Informou 

ainda que FAM-RIO enviará emails oficiando a Câmara de 

Vereadores do Rio no sentido de não aprovarem o projeto de lei 
de alienação de bens imóveis municipais sem a garantia de que 

estes recursos e áreas reverterão para outras áreas de interesse 

público e coletivo da Cidade. Fará o mesmo em relação aos 
hotéis e quanto à questão do fechamento de varandas de 

apartamentos. 

 
4 - O Diretor João Ricardo solicita que se marque um seminário 

para explicar a legislação urbana na Zona Oeste, sobretudo em 

vista dos debates realizados pela FAM-RIO junto com o Senge 
sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e RIV. 



5 - O Presidente do Conselho de Representes, Abílio Tozini, 

sugere que o local para a realização da reunião do Conselho de 

Representantes da FAM-Rio seja Bangu e que seja no sábado 
dia 19 de julho de 2014. (CMS Valdir Franco). O Presidente do 

Conselho de Representantes – Abílio Tozini vai comunicar a 

todas as associações de moradores (inscritas no email do CR).  
 

6 - Fica estabelecido que as reuniões da diretoria da FAM-RIO se 

realizarão todas as primeiras segundas-feiras do mês, às 17 
horas, na sala da federação do 17o andar do prédio do Senge, 

Av. Rio Branco, 277. 

 

7- A Presidente da FAM-RIO vai marcar data de Reunião com os 

responsáveis pelos Conselhos Regionais antes da data do CR. 

 
8 - A Presidente registrou agradecimentos ao Abílio pelo seu 

desempenho no registro dos documentos da FAM-RIO, 

possibilitando a posse efetiva e a instauração da nova Diretoria. 
Agradeceu também à Abigail e à Daniela pela realização da 

eficiente arrumação dos documentos da FAM-RIO que se 

encontravam na sede da Rua Visconde do Rio Branco, 
participando ainda da mudança para o novo endereço da FAM-

RIO. Também fez agradecimentos e parabenizou a Regina pela 

organização do seminário sobre o RIV. 
 

9 - Abilio pede que os Diretores da FAM-RIO revejam seus 

Conselhos Regionais. 
 

10 - João Ricardo, Diretor de Meio Ambiente, apresenta uma 

questão do Conselho de Saúde ligado à política partidária: diz 
que as Associações de Moradores estão tomadas por pessoas 

ligadas a interesses contrários aos das comunidades.  Diz que 

tem feito um trabalho ligado à Religião Católica. Participou de 
reunião integrada pela CNBB, OAB e diversas pastorais e outros 

grupos, que poderiam aproximar as Associações de Moradores 

da FAM-RIO.  Apresentou prospecto que tem como referência o 
site www.eleiçoeslimpas.org.br. Sonia pondera que, apesar de 

ser uma boa ação, no momento não é adequado acumular 

compromissos, e que o eventual acúmulo poderá prejudicar a 
imagem da FAM-RIO. 

 

11 - Foi solicitado à Abigail que providenciasse junto à FAMERJ a 
colocação na sua sede um cartazete informando que a FAM-RIO 

http://www.eleiçoeslimpas.org.br/


encontra-se em novas instalações, provisórias, com os telefones 

98827-0007. 

 
12 - Eduardo Gusmão, Secretário do Conselho de 

Representantes sugere o agendamento de um seminário sobre 

mobilidade na Zona Oeste, sugerindo Campo Grande como 
local. 

 

13 - Pauta para a próxima reunião: 
 

Proposta para a próxima reunião: REDES Inteligentes de energia 

– O GLOBO de 08/06/2014   -   IDEC 

 

Controle de Energia – Pingueli  - Implantação de bandeira para 

cobrança de energia – grandeza elétrica 
Ficou de ser agendada a chamada de reunião do Conselho Fiscal 

eleito da FAM-RIO. 

 
Sugestões para resolver problemas contábeis (incluindo RFB) e 

jurídicos das Associações de Moradores do Município do Rio de 

Janeiro.  
 

13 - Ponto para resolver: Funcionário para ficar de plantão na 

sede atual da FAM-RIO no Senge. 
 

 


