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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA – AMAF 

 

www.amafreguesia.org      amaf@amafreguesia.org     www.facebook.com/amaf.amafreguesia 

 

Ata da reunião da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF) 

Data: 17 de abril de 2016 (domingo).  

Horário: 9:30 hs às 11:00 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

  

No dia 17 de abril 2016, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira 

convocação, às 09:00 hs e em segunda e última convocação às 9:30 hs, moradores da 

Freguesia e os membros da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia, com a 

seguinte pauta de assuntos:  

 Apresentação dos presentes,  

 Informes sobre a Freguesia: 

o Manifesto da AMAF sobre a situação atual do país 

o Reivindicações da AMAF e de outras organizações sejam elas partidárias ou não. 

o Centro Cultural na Freguesia 

o Convite para o novo subprefeito participar da próxima reunião da AMAF em junho. 

o Campanha para evitar corte inadequado e exagerado das árvores feito pela Light. 

o Obras da CET Rio na Freguesia 

o Campanha, Vaga Livre,  para regulamentar o uso do estacionamento horizontal 

o Assuntos Jurídicos  

o Finanças da AMAF  

o Site da AMAF  

o Cineclube FAMA.,  

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens,  

 Assuntos Gerais e  

 Definição da data da próxima reunião. 

 Apresentação dos presentes 

Guilherme Teixeira Martins, Presidente da AMAF, foi quem coordenou a reunião que foi 

iniciada com a apresentação dos presentes: Ana Correa, Artur Moura, Zelia Pimentel 

Andrade, Eduardo Lobato, Jorge da Costa Pinto, Carlos Alberto Souza, Claudia Mércia, 

Veronica Beck, Juan Carlos Tomsic e Jorge Marques. 

  Informes sobre a Freguesia 

o Manifesto da AMAF sobre a situação atual do país. Fase a grave crise política que 
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vive o país, a Diretoria e Conselho da AMAF discutiram o assunto em reunião específica 

e decidiu manifestar-se publicamente com relação à preocupação sobre o desenrolar do 

processo de impeachment visto que a Câmara de Deputados votaria pela a admissão do 

pedido de impeachment da Presidente. Foi assim que foi colocado no site / face um 

manifesto e enviado para os 513 deputados. Este item foi comentado pelo Juan Carlos 

que fechou a falação lembrando uma frase que foi inclusive colocada no manifesto: “A 

legalidade é uma questão de poder e não de justiça”.  

o Reivindicações da AMAF e de outras organizações sejam elas partidárias ou não. 

Sobre este item foi colocado pela Diretoria declarando para os participantes da reunião, 

que a AMAF não aceita que, movimentos sejam eles políticos partidários ou não, 

divulguem que ações das autoridades públicas atendendo reivindicações recebidas pela 

AMAF sejam objeto de uso por esses movimentos como se fosse uma conquista de um 

determinado movimento e só dele. O importante é, que todos os movimentos que lutam 

pelo mesmo objetivo, sejam divulgados como participantes de uma ação conjunta, 

mesmo não coordenada. Foram mencionados os casos recentes, da Rua Francisca 

Sales, a faixa de pedestres na Estrada dos Três Rios, os bicicletários e outras 

conquistas.  

o Centro Cultural na Freguesia. Um local para as atividades culturais da Freguesia e 

para as reuniões da associação e um antigo desejo da AMAF que foi reativado quando o 

Fajardo (IRPH) prometeu publicamente que lutaria para que o Casarão da Bananal fosse 

preservado para esse fim. A AMF fez um documento descrevendo quais seriam as 

atividades básicas do Centro e depois de muita luta assistimos a derrubada do Casarão 

para a construção de mais um prédio no nosso bairro. O Fajardo declarou que foi 

impossível preservar o imóvel porque não representava nenhum patrimônio histórico do 

bairro. Em fim, fomos “enganados” mais uma vez com promessas dos gestores públicos. 

A associação continua nessa luta e pede para quem quiser se incorporar nessa 

campanha, procurar a associação pelo Fale Conosco do site ou  na próxima reunião 

aberta na sede do Bosque. 

o Convite para o novo subprefeito participar da próxima reunião da AMAF em junho. 

Considerando que o atual subprefeito vai se desincompatibilizar até final de abril, foi 

decidido na reunião que será encaminhado um documento para o novo sub com as 

reivindicações e convidá-lo para participar da reunião de junho. 

o Campanha para evitar corte inadequado e exagerado das árvores feito pela Light. 

No site da AMAF já foi feita a reclamação pelo corte inadequado das árvores, muitas das 

quais oferecem perigo para os moradores, pois qualquer vento forte pode derrubá-las 

caindo sobre pessoas, veículos, etc. Na campanha a AMAF solicita que os moradores 

enviem dados sobre as arvores e sua localização. Acesse o site e participe:  

http://www.amafreguesia.org/campanha-contra-corte-inadequado-das-arvores-na-

freguesia/ 
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o Obras da CET Rio na Freguesia. Os moradores estão assistindo a uma serie de 

intervenções da Prefeitura (CET Rio) nas ruas do bairro e como o subprefeito prometeu 

enviar o documento que descreve o projeto piloto “Desatando nos” e até a presente data 

não foi entregue, a AMAF decidiu encaminhar um pedido para a CET Rio explicar o que 

pretende fazer no bairro para melhorar o trânsito e a mobilidade em geral. O Eduardo 

sugeriu que a AMAF procurasse uma Universidade para pedir que fosse elaborado um 

projeto de urbanismo que levasse em conta o trânsito no bairro, visto que a Freguesia 

não tem muitas opções de simples implementação para solucionar os problemas. Ele 

comparou a Freguesia ao bairro de Botafogo que além da população local vive a 

realidade de bairro de trânsito para outros bairros.   

o Campanha, Vaga Livre,  para regulamentar o uso do estacionamento horizontal. 

Continua a campanha da Vaga Livre no bairro com sugestões como a do morador Carlos 

Alberto para implantar o estacionamento horizontal Vaga Livre aproveitando a calçada da 

Estrada de Gabinal. No site será colocada a foto mostrando o local. Acesse o site e 

participe: 

http://www.amafreguesia.org/vaga-livre-campanha-para-criar-opcoes-de-estacionamento-

na-freguesia/ 

o Assuntos Jurídicos. A advogada, e membro da Diretoria, informou sobre o andamento 

dos processos junto ao MPE e MPF. Um deles sentenciou como ação criminal o corte da 

floresta acima da cota 100.  

o Finanças da AMAF. O saldo em banco é de R$ 436,40 

o Site da AMAF. Até o dia da reunião e desde o inicio do ano 2016 foram visitadas 55 mil 

páginas. 

o Cineclube FAMA. Está sendo discutido com o pessoal do Cine Jóia a relação entre o 

Cineclube do Jóia e o FAMA. Por enquanto estão suspensas as sessões do Cineclube 

FAMA. 

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens Não houve informes. 

Não houve informe. 

 Assuntos Gerais 

O morador Carlos Alberto comentou sobre o som alto na pracinha da Gabinal no 

horário normal e depois das 22 hs. Foi orientado a ligar para o 1746 e registrar a queixa 

solicitando o Nº do protocolo para colocar no site e face da AMAF. 

O mesmo morador aproveito para informar que no dia 30/04 no salão de espera do Cine 

Jóia se realizará o primeiro Encontro de Amigos (música e poesia) convidando os 

presentes para prestigiar o evento e divulgá-lo via site e face. 

Mais um morador aproveitou para reclamar das calçadas do bairro que pelo fato de não 

serem padronizadas impossibilitam o andar ou correr nas mesmas forçando as pessoas 

a usarem as ruas para poder se deslocar. Lhe foi solicitado que enviasse por email 

fotografias das calçadas para reforçar a reclamação junto à autoridades. 

http://www.amafreguesia.org/vaga-livre-campanha-para-criar-opcoes-de-estacionamento-na-freguesia/
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Foi mencionada a necessidade de adotar árvores do Projeto de Arborização da Três 

Rios e os moradores Carlos e Cláudia se prontificaram a adotar. A AMF ficou de entrar 

em contato com a Alice para identificar as árvores que ainda não possuem padrinhos. 

 Definição da data da próxima reunião 

A próxima reunião será no dia 22 de maio no mesmo horário das anteriores.  

Nota: É importante assinalar que o estacionamento no Rioshopping é gratuito aos domingos 

até as 12:00hs. 

 Encerramento da reunião 

Foi encerrada às 11:00 hs. 


