Ata da Reunião do Conselho de Representantes da FAMRIO, realizada no dia 31 de
JANEIRO de 2015 (SÁBADO), das 09:30 às 14 horas, RUA LAURO MULLER, 134, SALÃO DE FESTAS, credenciamento a partir de 09 horas, 1ª chamada 09:30 horas e
2ª chamada às 10:00 horas, tendo se iniciado as 10:30 horas, com a seguinte pauta
sugerida na convocação:
1) Prestação de Contas:
Com a palavra a Diretora Tesoureira, Abigail Clemente Pinto, esclarece que fará em
breve uma reunião com o Conselho Fiscal e na próxima reunião do CONSELHO DE
REPRESENTANTES apresentará a Prestação de Contas. Sonia Rabello, Presidente da
FAMRIO, já fez contato com uma contadora (Mary) para oficializar a prestação de
contas. Que nesta gestão ainda não houve gastos nem receitas, que todos os gastos
foram pagos ate agora por ela. Que com a apresentação das contas este acerto será
realizado. As contas bancárias já estão atualizadas bem como as contas já estão em
nome da FAMRIO. O esforço neste ano de 2014 foi de regularizar a situação de local
para funcionar e acerto das contas e que em 2015 deslanchar melhor as tarefas
externas. Falta regularizar a situação perante a Receita Federal que está alguns anos
em atraso.
O Conselho Regional Sul comunica que repassará o 100% do arrecado para a FAMRIO
abrindo mão de sua parte que seria de 50%.
Plano de Trabalho da Diretoria da FAMRIO:
SONIA RABELLO propõe que nesta reunião elenquemos prioridades. Tem dois pontos:
um deles regularizar a parte administrativa da FAMRIO, regularizar-se junto a
RECEITA FEDERAL e traçar um plano de captação de recursos. Que constata que
algumas associações tem condições de fazer a contribuição financeira para a FAMRIO
mas outras pela realidade que enfrentam não tem condições de participar. Propõe
discutir como adequar isto a realidade. Outro ponto que deseja ver realizado é a
QUESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, aprovado em Jacarepaguá, e que não avançou.
Que ontem no FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA, informou este tema e que recebeu o
apoio do CREA-RJ, CLUBE DE ENGENHARIA, SENGE-RJ e CAU-RJ. Já existe um grupo
trabalhando no PDTU, Plano de Desenvolvimento do Transporte Urbano, e a Prefeitura
lançou o PMUS, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, na forma de uma página de
internet, que em 26 de janeiro, uma empresa já ganhou a licitação para fazer um
plano. Sugere que seja marcado para Março o nosso evento, tipo um dia inteiro, em
um sábado, para que a FAMRIO traga das várias Regionais quais os problemas de
transporte quais as soluções e quais são as nossas BANDEIRAS ESSENCIAIS. Que hoje
temos o METRO, O TREM, em breve o VLT e que precisam ser pensados integrados.
Regina Chiaradia pede desculpas e por falhas na sua agenda tem outro compromisso,
mas pede para falar como Vice, pretende organizar o cadastro das associações e
trazerem elas de volta para participar. Que sem reorganizar as associações teremos
dificuldades em colocar qualquer plano em prática. Pede um voto de confiança para
que esta Diretoria mostrará a que veio. Que pretendemos ser uma entidade que apoia
quando os Governos acertam e criticam quando os Governos erram independente de
partidos. Que a FAMRIO precisa organizar plantões na FAMRIO com presença dos
Diretores em horários combinados e divulgados previamente e que sejam cumpridos.
Vladimir propõe que tenhamos de vez em quando uma reunião central, propõe que
seja um mês nas regionais e um mês no Centro, de forma revezada.
Eduardo Gusmão concorda que ao longo do tempo notou que realmente quando as
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reuniões são no Centro nota uma maior participação. Concorda com a Sonia que a
questão financeira realmente é um impeditivo para várias associações participarem.
Abigail propõe criar um grupo discussão das associações de moradores na internet.
Marcelo aceita fazer esta tarefa.
O QUE FAZER PARA FORTALECER OS CONSELHOS REGIONAIS E POR EXTENSÃO A
FAMRIO:
Vladimir entende que tem que ter trabalho de campo de cada um que compõe a
Diretoria para começar a reorganizar em seu respectivo bairro.
Celi lembra que com a renovação e atualização do cadastro esta reorganização pode
espontaneamente acontecer.
Eduardo entende que o Conselho precisa trabalhar forte para mobilizar as associações
a virem participar e o Conselho ser um exemplo disso.
Abilio relembra aspectos da história que levaram a diminuição de Associações de
Moradores filiadas a FAMRIO ao longo dos últimos anos: parte delas foram dominadas
pelo tráfico de drogas, parte delas foram dominadas pelos milicianos e parte delas foi
dominada pelo pior dos tráficos que são os políticos que fazem tráfico de influência e
cooptaram muitas associações de moradores tornando-as dependentes de seus
gabinetes. Que este quadro pode mudar se a FAMRIO passar a ser porta-voz de fato
de interesses de moradores conquistando espaço na imprensa pela atuação de sua
atual diretoria, que cada membro da atual diretoria deveria se empenhar para
rearticular as associações de moradores na regional onde mora.
Eduardo Gusmão enfatiza que a FAMRIO enfatiza em fazer alternadamente reuniões
nos bairros e no Centro, pois as reuniões no Centro facilitam a participação de
associações de mais bairros pela questão de facilidade de transporte.
Sonia Rabello entende que a FAMRIO é uma Federação, onde algumas associações
estão muito bem, como, por exemplo, o Jardim Botânico, outras associações
patrocinadas por políticos funcionam, mas essas não são a regra geral, a maioria está
com problemas de organização. Seu ponto fundamental é: até que ponto a FAMRIO é
responsável pela saúde das associações? A FAMRIO não substitui as associações de
moradores. Se Abilio diz que a organização tem que vir da base, as associações
precisam em si. Cita que hoje as pessoas vão se mobilizar muito mais pelo Bloco que
sai hoje que para o evento que vai lutar contra o corte de 300 árvores no Parque do
Flamengo. E os governantes sabem disso e pode faltar água e eletricidade, mas não
vai faltar os blocos. A FAMRIO que não tem receita, não tem gente para trabalhar, não
pode se esperar que a FAMRIO vá salvar as associações, que a atuação e
reorganização é responsabilidade de todos. Que a FAMRIO deve contribuir com o que
a população de cada região da cidade quer. Campo Grande, segundo a Abigail o
problema é a saúde, Jacarepaguá é a questão mobilidade. A FAMRIO se tornará polo
de organização se começar a conseguir vitórias em pontos cruciais para a população.
Celi concorda com a Sonia que a atuação da FAMRIO precisa ser macro. Celi acredita
também no trabalho de formiguinha: propõe que os presentes cada um se
compromete a trazer pelo menos associações na próxima reunião do Conselho de
Representante.
Marcia lembra que na época da formação da Chapa, ela com a experiência de vivência
que tem, se não se colocar na chapa pessoas que façam as ligações com as
associações de cada região, que as associações querem ser ouvidas, que os conselhos
tem que funcionar, que os conselhos tem que funcionar, que a Presidente da FAMRIO
Documento1 - Folha 2 / 6

precisa ir visitar os conselhos, lá, onde estão os problemas. Diz que recebe pelo
menos 5 ligações de associações procurando a FAMRIO, que o deslocamento da sede
da FAMRIO, na sua opinião foi negativo nesse ponto. Que como a FAMRIO nasceu
dentro da FAMERJ muitas pessoas ainda vão procurar a FAMRIO dentro da FAMERJ e
ela oferece o telefone dito que é da FAMRIO que as pessoas não conseguem ligar.
Celi propõe que a Marcia passe para Marcelo os contatos que receber. Eduardo
Gusmão enfatiza as reuniões no Centro como facilitador para as reuniões participarem
mais. Que tem que haver um esforço concreto da Direção e do Conselho para trazer
as associações.
Vladimir entende que precisa se fazer o trabalho de buscar as associações. Que para
atender as associações tem que ter o plantão dos Membros da Diretoria para atender
as pessoas das associações de moradores. Concorda com a Sonia que a FAMRIO
precisa tirar alguns eixos que atraiam as pessoas.
PONTOS DA ORDEM DO DIA:

I.

CONSEMAC:

Abilio informa sobre o processo eleitoral em curso e que se inscreveram as
seguintes entidades, no segmento onde será eleito um representante de entidade
comunitária:
ALMA – Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilha, Xavier Sigaud e
adjacências;
AMOUR – Associação de Moradores da Urca;
AMAVIG – Associação dos Moradores e Amigos de Vigário Geral;
A.MVC – Associação de Moradores do Vale da Curicica;
AMAL – Associação de Moradores e Amigos de Laranjeiras;
FAMRIO – Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro.
Estas entidades PRECISAM COMPARECER na REUNIÃO DO CONSEMAC DO DIA 24
DE FEVEREIRO DE 2015, AS 09:15 HORAS, ELEGERÃO UMA ENTIDADE PARA OCUPAR
A VAGA.
Sonia Rabello esclarece que o CONSEMAC não se resume ao Plenário e que há
importante espaço de atuação que são as Câmaras Técnicas, que a FAMRIO deveria
ter representante em todas elas.
Abilio faz um resumo das Câmaras Técnicas em atuação e a importância de cada
uma, e que atualmente a FAMRIO participa de 4 Câmaras Técnicas: Licenciamento e
Fiscalização Ambiental, Áreas Verdes, Unidades de Conservação e Bacia Drenante a
Baia de Sepetiba.
As informações estão na página:
http://www.rio.rj.gov.br/web/consemac/calendario-de-reunioes-de-camarastecnicas
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E as Câmaras em atividade são:

Nome da Câmara

Coordenador

Unidades
Conservação
Ambiental
CSP-UCA

de Gustavo Pedro de
Paula
(GAE)
gpedro.depaula@gm
ail.com
Elida Séguin
Direito Ambiental OAB/RJ
CSP-DA
elidaseguin@gmail.co
m
Políticas
Ambientais
CT-PA
Bacia Drenante à
Baía
de
Guanabara
CT-BDBG
Bacia Drenante à
Baía de Sepetiba
CT-BDBS
Bacia Drenante às
Lagoas Costeiras
CT-BDLC
Fundo
Conservação
Ambiental
CSP-FCA
Educação
Ambiental
CSP-EA

Santiago
Valentim
(ABES-Rio)
santiagovalentim@ya
hoo.com.br
Julio
César
Jucá
(Acqua
Consulting)
juliocesar_juca@hot
mail.com
Julio
César
Jucá
(Acqua
Consulting)
juliocesar_juca@hot
mail.com
David Zee (CCBT)
davidzee@terra.com.
br

de Marco
Antonio
Barbosa (SENGE/RJ)
marcoantoniosengerj
@gmail.com
Danielle
Ferreira
Simas
(SMAC)
danielle.simas@smac
.rio.rj.gov.br
daniellesimas@terra.
com.br
Aspásia Camargo
Gestão
de (ALERJ)
Resíduos
43aspasia@gmail.co
CSP-GR
m
rachelfares@uol.com.
br
‘Licenciamento e Alberto Ferreira da
Fiscalização
Silva(SOBEMA)
Ambiental
alberto@protocoloam
CSP-LFA
biental.com.br
Áreas Verdes
Vera
Maurity
CT - AV
(AMAJB)

Representante da Data
da Data
/
SMAC na Câmara Última
Hora
(*)
Reunião
Próxima
Reunião
Frederico Moraes
92ª
93ª
moraes.frederico@ 27/01/201 17/03/20
gmail.com
5
15
frederico.moraes@ 9:30h
9:30h
smac.rio.rj.gov.br
Luciane
Valente 20ª
21ª
lvalente@rio.rj.gov 03/02/201 03/03/20
.br
5
15
luciane.valente@fp 10:00h
10:00h
j.rio.rj.gov.br
Annie D. Facó
86ª
87ª
anndf@uol.com.br 04/02/201 04/03/20
5
15
14:00h
14:00h
Suzana Claudia M. 63ª
64ª
Barros
09/02/201 09/03/20
suzanabarros@glo 5
15
bo.com
14:30h
14:30h
Brasiliano Vito Fico 54ª
55ª
brasiliano.fico@sm 21/01/201 18/03/20
ac.rio.rj.gov.br
5
15
10:00h
10:00h
Alexandre
De 69ª
70ª
Bonis
28/01/201 25/02/20
alexandre.bonis@s 5
15
mo.rio.rj.gov.br
10:00h
10:00h
Altamirando
90ª
91ª
Moraes
16/12/201 26/02/20
altamirandom@gm 4
15
ail.com
14:30
10:00
Danielle
Ferreira 84ª
85ª
Simas
27/01/201 24/02/20
daniellesimas@terr 5
15
a.com.br
14:00h
14:00h

Cláudia
Fróes
Ferreira
claudiafroesferreir
a@gmail.com
smac_crs@pcrj.rj.
gov.br
Fernando Cappella
fernandocappella@
gmail.com
Elaine Barbosa
emar-

73ª
05/02/201
5
10:00h

73ª
12/03/20
15
10:00h

58ª
27/11/201
4
10:00h
8ª
14/01/201

59ª
19/02/20
15
10:00h
9ª
11/02/20
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veramaurity@gmail.c
om
Encontro com os Altamirando Moraes
representantes da altamirandom@gmail
SMAC
nas .com
Câmaras Técnicas
Encontro
dos Marco
Antonio
Coordenadores
Barbosa (SENGE)
das Câmaras do marcoantoniosengerj
CONSEMAC
@gmail.com

tinsb@rio.rj.gov.br 5
10:00h
William
Vilar 06º
(CONSEMAC)
13/10/201
wvilar@ig.com.br
4
15:00h
William
Vilar 15º
(CONSEMAC)
09/02/201
wvilar@ig.com.br
5
10:00h

15
10:00h
07º
09/02/20
15
15:00h
16º
30/03/20
15
10:00h

SONIA RABELLO irá enviar uma convocação para que as Associações indiquem
representantes para que a FAMRIO possa participar em mais câmaras técnicas.
Segue o endereço onde ver a grade de horários e locais das REUNIÕES DAS
CÂMARAS TÉCNICAS DO CONSEMAC:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4932281/4132873/CalendarioReunioesCam
aras2014.pdf

II.

Sonia Rabello informa que a FAMRIO está participando da REUNIÃO DO CONSELHO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL representada pelo SÉRGIO ALMEIDA (Serginho). É um Conselho importantíssimo para as
políticas públicas de habitação social. Marcia pede para oficialmente indicar
outra pessoa pois não está mais conseguindo contato com o Serginho. Foi sugerido e aceito pelo Eduardo Gusmão ir na próxima reunião.

III.

IV.

Fomentar a criação de comissão suprapartidária visando a educação de representantes para participação de membros nas campanhas disponibilizando inclusive publicamente farta divulgação dos maus políticos: pede informação a
quem tiver sobre a Transbrasil que está sendo feita na Avenida Brasil: se preocupa com o trânsito que já é insuportável, e que vem de Santa Cruz, até chegar em Deodoro vai ser mais prejudicado. Isto pode comprometer vidas pois a
região ficará mais intransitável para ambulâncias e corpo de bombeiros.
Fortalecimentos dos conselhos regionais: discutido acima.

V.

Problema hídrico: adiado.

VI.

Ataques ao meio ambiente:
Dentro deste ponto Abilio apresenta a proposta de um Evento sobre o
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL está sendo conduzido pela
Jacqueline Guerreiro: Abilio apresenta a proposta de indicarmos um dia para
convidar as associações de moradores, em reunião, no Centro, para
participarmos, pois a proposta está sendo construída com ampla participação.
A Presidente da FAMRIO Sonia Rabello apresentou outra proposta que foi
acolhida pela maioria dos presentes: solicitar que seja enviado um convite
formal a FAMRIO, no endereço oficial da FAMRIO, endereçado a PRESIDENTE
DA FAMRIO SONIA RABELLO e-mail contato@fam-rio.org.br formulando o
convite e com os relatórios e resultados das reuniões já realizadas, e com as
diretrizes do projeto, para então ser convidadas as associações.

VII.

O problema torturante da imobilidade urbana: ABORDAR NO ENCONTRO.

VIII. Segurança: adiar para a próxima reunião.
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IX.

Local: Abilio lembra que há a proposta de Campo Grande ser a anfitriã, entende que a maioria das falas hoje apontou para que a próxima reunião seja no
Centro, se possível no Auditório do Sindipetro-RJ. Data: foi proposto 07 de
Março e então Marcia pediu para ser uma semana depois pois no dia 07 de
Março já há outra agenda para ela e então foi proposto dia 14 de Março e não
houve manifestação em contrário. Data aprovada: 14/Março/2015, e pauta
SUGERIDA para a próxima reunião do Conselho de Representantes, com base
nos temas tratados hoje será:

1. Finanças e forma de contribuições da filiadas;
2. O QUE FAZER PARA FORTALECER OS CONSELHOS REGIONAIS E POR EX3.
4.
5.
6.
7.
8.
X.

TENSÃO A FAMRIO;
Problema hídrico;
Ataques ao meio ambiente;
Segurança;
PONTOS DA ORDEM DO DIA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES;
Local, Data e pauta para a próxima reunião do Conselho de Representantes;
Assuntos gerais e informes.

Assuntos gerais e informes: Celi informa sobre a LUTA DO SALVEM O LEME
onde a Companhia do Caminho Aéreo do Pão de Açucar quer levar uma nova
estação do teleférico para o Morro do Leme, e foi pedida uma reunião com IHPHAN onde está sendo pedia a presença das associações do Leme, ALMA, AMAB, AMOUR, AMOVILA, AMABABILONIA e AMACHAPEUMANGUEIRA. Outro foco é o Projeto de Lei do Vereador Messina para proibir qualquer construção no
local, que precisa de mobilização nos gabinetes e vai ter uma audiência pública em data ainda a ser marcada. Marcia informa que estão em uma luta para
REFORMA POLÍTICA e Democratização dos Meios de Comunicação e Movimento FALE RIO que se reúne no Sindicato dos Jornalistas toda primeira terçafeira, as 19 horas. Amanhã, domingo haverá uma reunião chamada pela nona
bienal da UNE, na Fundição Progresso, e tem um movimento contra a Eleiçao
do Eduardo Consentino Cunha para a Cãmara por todas as supeitas e investigações que pairam sobre ele.
Abilio informa sobre a REUNIÃO DO MOSAICO CARIOCA

A reunião foi encerrada às 13h49
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