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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: 24 de janeiro de 2016 (domingo).   

Horário: 9:00 hs às 11:00 hs 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

 
No dia 24 de Janeiro de 2016, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira 

convocação, às 09:00h, 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, Leitura do relatório da reunião com o sub-prefeito da 

Barra e Jacarepaguá, Assuntos Jurídicos, Finanças da AMAF, Site da AMAF, Cineclube FAMA, 

Feira Orgânica da Freguesia, Informes sobre o 2º encontro em defesa da rede metroviária para 

Jacarepaguá, Assuntos Gerais, definição da data da próxima reunião 

 

 Apresentação dos presentes 
 
 A reunião iniciou-se com a apresentação dos presentes, Sr. Antônio Marques, morador 

da rua Francisca Sales, Sr Artur Moura, assessor do vereador Cesar Luparelli, Sr. 

Maurício, morador da rua Assis Republicano, Sra. Annelise, representante da feira 

orgânica da Freguesia, Sr. João Magalhães, representante do Conselho da Juventude, 

Sr. Luis Antônio, Srs Marcelo e Rafael, gerentes do cine Jóia, os componentes da AMAF, 

Sr. Juan Tomsic, Srta. Verônica Beck, Sr. Jorge da Costa Pinto, Sr. Guilherme Azeredo 

Martins e Sr. Eduardo Lobato.  

 

  Informes sobre a Freguesia: 
 
- Leitura do relatório da reunião com o sub-prefeito da Barra e Jacarepaguá 

 
Passou-se então, à leitura do relatório da reunião dos representantes da AMAF com o 

sub-prefeito da Barra e Jacarepaguá, Sr. Alex Costa. O conteúdo do relatório está no 

site da AMAF e pode ser acessado pelo link: http://www.amafreguesia.org/saiba-como-

foi-a-reuniao-com-o-subprefeito-promessas-e-outras-coisas/ 

O Sr Eduardo Lobato recomendou discutir os assuntos relatados, após esgotados os 

pontos de pauta.  

– Assuntos jurídicos 
 

Em seguida a Srta. Verônica Beck leu os informes sobre os 8 processos (expansão da 

favela da rua Tirol e do condomínio da rua Afonso Vasconcelos Várzea, pedido ao MPE 
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para investigar shopping da fábrica de papel, entre outros) que a AMAF mantém nos 

MP´s (4 no MPE + 4 no MPF).  

Em seguida, a Srta. Verônica discorreu sobre a escolha da estratégia a ser adotada nos 

processos.  

Seguiram-se algumas discussões sobre o assunto, com discursos do Sr. Luis Antônio, 

Sr. Jorge e Sr. Juan.  

         – Finanças da AMAF 

Logo após, o Sr. Juan fez um relato sobre as finanças da AMAF informando sobre o 

saldo bancário da AMAF (Saldo total entre banco e caixa em 21/01: R$ 395,14) . 

         – Site da AMAF 

Com relação ao site foram apresentados dados sobre a quantidade de acessos (visitas) 

conforme figura abaixo: 
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O sr. Luis Antônio achou interessantes os números apresentados pelo sr. Juan. 

         – Cineclube FAMA 

Em seguida o Sr. Jorge leu os informes relativos ao cineclube FAMA: início das 

atividades, parceria com o cine Jóia. Logo após, diversos presentes falaram, 

apresentando sugestões e palavras de incentivo ao cineclube e ao cine Jóia.  

Houve um início de articulação com o Sr. João que divulgou e convidou os presentes 

para participarem do evento organizado pelo Conselho da Juventude, na Lona Cultural 

do Pechincha, nos dias 4 e 5 de março, das 17:00h às 22:00h.  

O Sr Marcelo ofereceu o espaço do cine Jóia para eventos e reuniões promovidos pela 

AMAF.  

Rafael do Cine Jóia informou sobre os projetos do Cine Jóia, oficina de desenho e 

gibiteca.  

         – Feira Orgânica da Freguesia 

Em seguida a sra. Annelise apresentou diversos informes sobre a feira orgânica da 

Freguesia. Propôs estreitamento de relacionamento com a AMAF, sugeriu banners no 

site da AMAF.  

O Sr. Juan disse que poderia colocar matérias da feira orgânica, mas que precisaria 

que elas já viessem editadas e prontas.  

O Sr. Artur disse que a feira é pequena porque tem pouca gente comprando.  

Sugeriu um novo local.  

Jorge esclareceu que já aconteceram diversas reuniões e discussões sobre este 

assunto.  

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens: 

Em seguida foi dado informe sobre encontro no Posto de Saúde do Tanque, sábado às 

16:00h para discussão sobre a linha do Metrô que contemplaria Jacarepaguá/Freguesia 

e reunião no dia 27/01, às 15:00h, no Posto de Saúde do Tanque, com pauta sobre 

conselho gestor de unidade médica.  

 Assuntos gerais 
 
O Sr Antônio reclamou de não existirem, na Freguesia, os estacionamento para idosos. 

O Sr. Antônio relatou também a existência de uma bacia de cerca de 200m na rua 

Francisca Sales, devido ao entupimento geral que por lá existe.  

Foi solicitado ao Sr. Antônio, enviar fotos e dados existentes sobre as enchentes que 

provocam tal bacia.  

Em seguida o Sr. João explicou que o Conselho da Juventude, do qual faz parte é um 

órgão auxiliar da prefeitura, para o Projeto Rio 500.  

A seguir foi discutida a questão do transporte público.  

O Sr. Juan solicitou que pudesse entrar no site da AMAF uma página para reclamações 

sobre as linhas de ônibus.  
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O Sr. Eduardo Lobato sugeriu a volta da mesinha com questionário para fazer uma 

enquete sobre problemas com as linhas de ônibus. 

 

 Definição da data da próxima reunião 
 
A próxima reunião será no dia 21 de fevereiro de 2016 no mesmo local: Sede do Bosque 

da Freguesia ás 9:00 hs às 11:00 hs. 

 

 Encerramento da reunião 
 
Foi encerrada às 11:55 hs. 

 


