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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: 22 de maio de 2016 (domingo).  

Horário: 9:30 hs às 12:00 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

  

No dia 22 de maio, 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,  

 Apresentação do projeto de despoluição dos rios da Freguesia pelo Gerente Regional 

Litorânea Oeste, Eng. Marcos Tadeu de Oliveira 

 Informes sobre a Freguesia: 

o Documento enviado ao novo Subprefeito e convite para participar da próxima reunião 

da AMAF em junho ou julho. 

o Assuntos Jurídicos  

o Finanças e site da AMAF  

 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: Engenheiro Marcos Tadeu de Oliveira 

(CEDAE), Aniuta Kern, Gisela Santana, Guilherme Martins, Josias Gonçalves, Jorge da 

Costa Pinto, Juan Carlos Tomsic, Maurith, Pedro, Zelia Pimentel Andrade e Veronica Beck. 

 Apresentação da CEDAE 

Durante mais de uma hora o Eng. Tadeu explicou com muita transparência e detalhes as 

atividades da sua área de manutenção e operação dentro da CEDAE nas regiões da AP4 e 

parte da AP2. 

Com mais de 20 anos de trabalho e experiência dentro da CEDAE manifestou preocupação 

com relação à poluição dos rios nas regiões sob a sua responsabilidade principalmente pela 

irresponsabilidade de moradores que despejam esgoto na rede pluvial sem nenhum tipo de 
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constrangimento, principalmente com relação às caixas de gordura que muitas vezes 

residências uni - familiares se converteram em prédios ou restaurantes, sem ter sido 

modificada sua capacidade provocando obviamente uma poluição que poderia ter sido 

evitada. 

Outro detalhe foi a questão da fiscalização das obras que obtêm “habite-se” sem ter sido 

verificada a real situação do imóvel do ponto de vista da água, esgoto, bombeiros, etc., pois 

a legislação em vigor permite que o engenheiro responsável pela obra assine um 

documento afirmando que está em conformidade com as exigências sem realmente estar. 

Segundo o Eng. Tadeu, as tubulações de esgotos (responsabilidade do Estado) são 

dimensionadas para o escoamento dos dejetos de toda a área do bairro e se por acaso 

algum retorno desse material acontece nas épocas de chuvas, pode estar sendo provocado 

pelas conexões irregulares de imóveis que jogam o esgoto na rede pluvial 

(responsabilidade do Município). 

Casos eventuais podem ocorrer em situações diferentes à descrita e nesses casos, a 

CEDAE se prontifica a investigar a origem e, se for da sua responsabilidade, corrigir o 

problema. 

Com relação aos rios da Freguesia, Sangradouro e São Francisco, o Eng. Informou que a 

CEDAE vai iniciar o projeto de despoluição pelo rio Sangradouro. Visitas serão efetuadas 

aos condomínios a partir desse mês até novembro de 2016 e moradias sempre com o 

objetivo de procurar de forma construtiva e contributiva uma solução para resolver 

irregularidades. 

O cronograma de visitas aos locais será divulgado previamente para que os síndicos e 

responsáveis possam participar do processo buscando sempre contribuir para a melhora do 

meio ambiente do nosso bairro. 

A AMAF divulgará esse cronograma e procurará estabelecer uma relação entre as partes 

(CEDAE e moradores) para que o entendimento sobre o projeto permita se desenvolver em 

prol da natureza.      

 

  Informes sobre a Freguesia, Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens 

Não houve informes devido ao avançado da hora. 

 Assuntos Gerais 

Idem assunto anterior. 

 Definição da data da próxima reunião 

A próxima reunião será no dia 19 de junho 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 12:00 hs. 


