
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FAM-RIO EM 15 DE OUTUBRO DE 2014 
 

 
Presentes a presidente Sonia Rabello, a vice-presidente Regina Chiaradia, a diretora Celinéia 

Ferreira, o diretor Ludugério Silva e o secretário GIlson Koatz 
 
1 - Regina e Celinéia, falando a respeito de questões levantadas no Conselho de Segurança 

da AP 2.1,  sobre o problema de moradores de rua. Existe m TAC que a prefeitura não 
respeita e se omite. É preciso obrigar a prefeitura a apresentar ao MP um cadastro da 

população de rua, além de uma lista de abrigos, e apresentação dos materiais disponíveis em 
cada um, por exemplo colchões etc. Deve ser elaborada uma carta para a Secretaria de 
Desenvolvimento Social a esse respeito, e também para a presidência e a comissão da 

Câmara de Vereadores responsável por esse assunto. 
 

2 - Silva informa que na AP 5 existem três abrigos em Bangu. Um dos problemas mais sérios 
na região é a questão das drogas. Na Policlínica Manuel Guilherme da Silveira Filho há 15 
leitos para drogados. Estão previstas melhorias  as CAPS da AP 3? Há pessoas residindo nos 

abrigos. 
 

2.1 -  Houve um seminário sobre crack no primeiro trimestre de 2014 organizado com a 
Secretarias do Estado e do Município. 

 
2.2 - Serão propostas melhorias das condições dos abrigos para o atendimento de idosos, 
adolescentes, crianças e drogados. Os abrigos não têm condição de abrigar seres humanos. 

 
3- CONSEMAC. Há necessidade da FAM-RIO indicar suplentes para diversas câmaras 

setoriais, para não perdermos o espaço. A exemplo do que acontece na Comissão 
Permanente de Licenciamento e Fiscalização Ambiental. 
 

4 - Gilson lembra de decisão tomada na última reunião, relativa à reativação da Zonal Sul e 
também da Zona Oeste,  com o intuito de fazer a FAM-RIO mais presente na tarefa de 

reativação dos conselhos regionais.  Uma reunião sobre Meio Ambiente com as associações 
da Zona Sul, para que façam a listagem dos problemas para discutir com a FAM-RIO, tais 
como as grandes obras, Olimpíadas etc. Com a mesma intenção, foi proposta reunião similar 

do Fórum da Mobilidade Urbana na Zona Oeste.  A data para a realização da reunião da Zonal 
Sul ficou estabelecida para o dia 6 de novembro às 19:30h, faltando definir o local. 

 
5 - Sonia Rabello propôs enviar carta à Câmara de Vereadores pedindo o repasse de verbas 
para a FAM-RIO, em troca de divulgação de atos, reuniões e audiências públicas entre as 

filiadas. 
 

6 - Regina traz informações sobre o Hospital Rocha Maia, de que o hospital continua sendo 
desmontado lentamente. Silva informa que o Hospital Sales Neto, referência no tratamento 
infantil, situado no Rio Comprido, foi desmontado em setembro. Ficou decidido que a 

federação encaminhará carta ao Secretário Municipal de Saúde, informando que continuamos 
recebendo denúncias de que o HRM está sendo desmontado. 

 
 7 - Sonia e Regina decidiram que a FAM-RIO não participará do encontro que o CAU 
pretende realizar com a sociedade no próximo dia 17 de outubro, e que não participou da 

elaboração dos temas nem dos convites. 
 

Ata elaborada e assinada pelo Secretário Gilson Koatz  
 


