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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: 19 de junho de 2016.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 19 de junho, 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, seguintes moradores da Freguesia, e 

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

Eduardo, Jorge, Artur, Josias e Joycemar. 

A seguinte pauta foi desenvolvida: 

 Apresentação dos presentes. 

 Apresentação do histórico das lutas e relações institucionais da Amaf aos presentes. 

Eduardo e Jorge. 

 Recebida a cartilha Meio-Ambiente. Entregue pelo Artur. 

 Subdivisão da subprefeitura da AP4 em 2. Informado pelo Artur que mencionou outras 

tentativas em dividir a subprefeitura da Barra que passou a se denominar Barra e 

Jacarepaguá. A Amaf foi contra a divisão na época porque para dividir pouco poder já 

existiam as RAs. 

 Debate político com os candidatos a prefeitos no Cine Jóia. Foram debatidos os prós e 

contras. Encaminhado a reunião da DC para decisão em Julho. 

 Grade da avenida marginal ao rio Sangradouro. Eduardo relatou que como engenheiro a 

situação é crítica, tem muito módulos sem 1, 2 e até as 3 barras, que podem desestabilizar 

a grade parcial ou totalmente. 

 Cineclube Fama. Guilherme e Jorge anunciaram que estão sendo retomados os contatos 

para realização de novas sessões no Cine Jóia, provavelmente em agosto. Exposto ainda 

que a situação financeira do Cine Jóia e crítica e será também avaliada na reunião.  

 Cultura e Lazer na Freguesia. Eduardo relatou sua experiência como novo morador das 

Laranjeiras com o movimento cultural que ocorre na praça São Salvador. Avaliou-se a 

antiguidade, espontaneidade do movimento, do perfil dos usuários e da praça onde ocorre 

serem bem diferentes da realidade da Freguesia que nem tem praça adequada para tal 

evento. 

 Programa de ligar os esgotos das casas e lojas da Freguesia à rede da Cedae. Jorge 

informou que a AMAF divulgou em 05/06 no 1º trecho da rua Geminiano de Góis e 

http://www.amafreguesia.org/
mailto:amaf@amafreguesia.org
file:///E:/AMAF/Atas/www.facebook.com/amaf.amafreguesia


2 de 2 

 

transversais, visitando 150 unidades residenciais, deixando carta e email da Amaf e 

telefone de contato. Não houve qualquer retorno dos moradores e síndicos. Total 

desinteresse. 

 Rio Planta Eu Cuido. Jorge informou sobre a participação da Amaf na Coordenação da 

etapa do projeto a ser implantada na Freguesia. 

 A reunião foi encerrada as 11:30 hs. 

 


