
1 de 4 
 

   
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: 20 de dezembro de 2015 (domingo).   

Horário: 9:00 hs às 11:00 hs 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

 
Seguem os assuntos tratados conforme a pauta divulgada previamente:  
 

 Apresentação dos presentes 
 
Com satisfação foram recebidas as visitas de 2 (dois) moradores que manifestaram o 

interesse de conhecer pessoalmente os membros da Associação e discutir problemas 

que nos afligem como novos ou antigos moradores. 

Os dois decidiram entrar como associados da AMAF. 

 

  Informes sobre a Freguesia: 
 
– Mobilidade (Linha 6 trajeto e estações.) 
 
Jorge comentou sobre a reunião do dia 12/12 convocada pela Famrio sobre o projeto das 

futuras linhas do metro incluindo a que atenderia a Freguesia. Na reunião não 

compareceu o Secretario de Transportes do Estado, Osório, a pesar de ter sido 

convidado e prometido. Mais detalhes sobre esta reunião e sobre a proposta da 

comunidade de Jacarepaguá sobre as futuras linhas estão no site da AMAF. 

Segundo foi decidido na reunião, no dia 16/01 haverá um encontro com autoridades no 

Posto de Saúde do Tanque para avançar sobre essa questão. 

Todos estão convidados. O horário desse encontro é às 16::00 hs. 

Sobre a mesma questão foi distribuído um informe do Conselho Regional - Jacarepaguá 

-Barra-Recreio-Vargens sobre "inserção da Baixada de Jacarepaguá na rede 

metroviária".  

Cópia desse documento pode ser visto também no site da AMAF. 

(http://www.amafreguesia.org/metro-na-freguesia-e-jacarepagua/)  

 
 
– Assuntos jurídicos 
 
MPE (Ministério Público Estadual): 

 

1.   Processo de investigação dos terrenos públicos existentes em condomínios da 
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Freguesia (ex.: Aquarius) que permanecem trancados como se privados fossem - O 

Procurador Cláudio Henrique da Cruz Viana, no dia 26/11/15, negou provimento ao 

recurso que a AMAF interpôs em face da decisão de arquivamento emitida pelo Promotor 

de Faria Bezerra. 

 

2.  Processo de investigação dos empreendimentos imobiliários na Freguesia - Recurso 

da AMAF interposto em face da terceira decisão de arquivamento ainda não foi julgado.  

  

MPF (Ministério Público Federal): 

 

1.   Processo de investigação do ferro-velho instalado na Auto- Estrada Menezes Cortes, 

após o Hospital Cardoso Fontes - Foi enviado ofício para o ICMBIO (Instituto Chico 

Mendes) e o mesmo foi respondido em 27/11/15. Ainda não tivemos acesso à resposta. 

 

2.  Processo investigatório da favela da Tirol - Em outubro, o Procurador emitiu ofício 

para que o ICMBIO investigasse e como o ofício não foi respondido, o procurador 

reiterou o ofício, estabelecendo prazo de resposta até 12 de fevereiro de 2016. 

 

3.  Processo investigatório acerca do desmatamento cometido na Serra dos Três Rios 

por casas do condomínio localizado ao lado da antiga fábrica de papel - Procurador 

determinou que a Polícia Federal abrisse Inquérito Investigatório. 

 

4.  Processo investigatório de ocupação irregular no entorno da Estrada Sta. Inês - Ao 

todo o Procurador emitiu 9 ofícios, sendo que destes 9, 6 foram reiterações de ofícios 

não respondidos. A última resposta foi da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ainda 

não tivemos acesso à resposta. 

 

         – Finanças da AMAF 

 
O Tesoureiro mencionou que a as finanças não estão boas. Temos no Banco menos de 

R$ 400,00 e devemos nos preparar para o pagamento do IRPJ no ano de 2016 (Ano 

Base 2015). Um contador deverá ser consultado para avaliar o valor do pagamento a ser 

feito. 

 
– Site da AMAF 
 
A empresa Study Out Intercambio e Turismo procurou a AMAF para divulgar seus 

serviços e em troca aceitou contribuir com o valor de R$ 20,00 para a manutenção do 

site, registro do domínio e hospedagem além de outras despesas da associação.Uma 

empresa de Turismo contatou a AMAF para alugar um espaço. 
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A título informativo, foi mencionado que mais de 64 mil páginas do site foram visitadas 

desede o lançamento do site em 12/08/2015 

 
– Reunião com o Subprefeito Alex Costa 
 
Mais um informe sobre Freguesia foi dado pelo Juan Carlos e relativo ao pedido de 

reunião com o Subprefeito Alex Costa que até a presente data não tinha entrado e 

contato com a AMAF para marcar o encontro.  

Por causa disso, no site da AMAF foi divulgado cada um dos 12 itens que formam parte 

da pauta da reunião solicitada em 26/11/2015. 

Que quiser saber mais sobre esses assuntos, basta acessar o site: 

 http://www.amafreguesia.org/veja-aqui-quais-foram-os-12-pontos-dos-quais-a-
subprefeitura-nao-atendeu-nem-sequer-um/ 

  
 

  Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens: 

– Pré-Conferência de Meio-Ambiente da AP4 e sobre a criação do Conselho Gestor do 

Centro Municipal de Saúde Jorge B. Saldanha de Mello (Tanque) que é o Posto de 

Referência da Freguesia. 

Sobre estes itens existem informações nas páginas do site que podem ser procurados 

usando o campo de pesquisa com a palavra Famrio. 

 

 Assuntos gerais 
 

- Ficou decidido que o cine clube FAMA (AMAF ao contrario) que teve tanto êxito na 

década de 80 será reativado e fará contato com o cine Joia Jacarepaguá para efetuar um 

trabalho conjunto em prol do bom cinema. O Guilherme (Presidente da AMAF) e 

fundador do FAMA, junto com o Jorge farão o trabalho de reativação agora com o apoio 

intergral da AMAF. 

 

- Colocamos em discussão as podas das árvores. 

 

- Verônica comentou sobre a arborização da Freguesia. Ainda distribuiu um informe 

sobre a importância deste programa. 

 

- Robson deu sugestão de atividade física em  3 praças que encontram-se ociosas. 

Verônica informou que o primeiro passo seria elaborar um programa, para que este seja 

apresentado à subprefeitura. 

 

 Definição da data da próxima reunião 
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A próxima reunião será no dia 24 de janeiro de 2016 no mesmo local: Sede do Bosque 

da Freguesia ás 9:00 hs às 11:00 hs. 

 

 Encerramento da reunião 
 
Foi encerrada às 11:00 hs. 

 


