
 

Ata de Reunião do Conselho da FAMRIO realizada no dia 28.03.2015 

 
A reunião teve inicio as 10h em segunda convocação com os seguintes 

presentes conforme lista de presença: 
 

Eduardo Gusmão da Costa - FAMRIO 
 

Celineia Paradela Ferreira - FAMRIO/AMOUR 
 

Abigail  C. Pinto-  Associação  - FAMRIO 
 

Marcos Paulo da  Costa- Associação Pro- Melhoramentos de  Vila  Cachoeira 
 

Rafael Pereira- Associação Pro- Melhoramentos de Vila Cachoeira 
 

Luiz Lavor- Conselho Regional do Corretores de Imóveis 

 
Julia Daniela de Castro- FAMRIO 

 
Paulo Saad- FAMRIO 

 
Sonia Rabello- FAMRIO 

 
Após as apresentações foi aprovada inversão de pauta para definição do local 

da próxima reunião do Conselho de Representantes da FAMRIO tendo sido 
aprovada por unanimidade a proposta de realização em Campo Grande no 3º 

sábado de maio dia 16/05/2015 a ser realizada no Sindicato do Professores em 
Campo Grande localizado na Rua Manai nº 180 as 09: 00h em primeira 

convocação. 
 

Sonia Rabello – informou a regularização do CNPJ da FAMRIO junto a Receita 

Federal. 
 

Luiz Lavor – apresentou uma proposta para organização de curso de segurança 
predial e solicitou orientação da FAMRIO para organização de uma Associação 

de Moradores na Tijuca. 
 

Marcos Paulo Costa- abordou questões relativas a participação de sua 
Associação junto a FAMRIO e das várias demandas sociais de sua comunidade. 

 
Foi discutida pela Plenária a questão da contribuição das Associações para 

FAMRIO e definido que deverão ser apresentadas propostas para um novo 
modelo de cobrança das contribuições das Associações na próxima reunião do 

Conselho. 
 

Sônia colocou a necessidade de que a Prefeitura apresente a Proposta do Plano 

Hídrico apresentada no COMPUR para que seja discutida pelas Associações e 
pela cidade como um todo. Sonia ficou de agendar com a Prefeitura uma  



reunião específica  para tratar  do tema à  ser  realizada no Tijuca  Tânis  

Clube a  ser  agendada por Luiz  Lavor. 

 
Celinéia passou informe sobre a  discussão sobre  o projeto do Caminho Aéreo 

do Pão-de-Açúcar em colocar  mais um ponto na  Babilônia relatando a  
resistência de todas as Associações do entorno e  da  Direção da  FAMRIO ao 

projeto. 
 

Daniele informou sobre a  Conferência Municipal de  Saúde a  ser  realizada  no 
Centro de  Convenções  da  Sulamérica  no dias 17,18 e 19 de julho. 

 
Abigail esclareceu aspectos do funcionamento do Conselho Municipal de  

Saúde. 
 

Tendo sido aprovado por unanimidade a transferência dos   demais  pontos  de 
pauta  para  próxima reunião devido ao horário. 

 

Sem mais, foi dada  por encerrada  a  reunião. 
 

 
Eduardo Gusmão 

Secretário Conselho de Representantes da FAMRIO 
  

 
 

 
 


