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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 novembro de 2015 (domingo).   
Horário: 10:00 hs às 12:00 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 5 (cinco) moradores que manifestaram o 
interesse de conhecer pessoalmente os membros da Associação e discutir problemas 
que nos afligem como novos ou antigos moradores. 
Pessoas que conheciam a Freguesia de décadas passadas manifestaram sua 
preocupação pelo caos que hoje vivemos em todos os sentidos e se prontificaram em 
colaborar no que for possível. 
Um professor de Educação Física ofereceu seus serviços para contribuir nas ações de 
recreação física e cultural contando com profissionais do seu conhecimento ligados a 
essa área. 
A AMAF ofereceu seu canal de divulgação (site) para que seus serviços sejam do 
conhecimento das pessoas do bairro. Para os serviços gratuitos a AMAF não cobrará o 
direito à publicidade que é de RF$ 20,00 por mês. Se os serviços são cobrados, a AMAF 
cobrará a mensalidade mencionada. 
Uma das novas pessoas presentes mencionou o abuso nas autoridades nas cobranças 
de multas por estacionamento irregular.  
A AMAF lembrou que existem soluções inclusive uma delas divulgada no site que 
poderia melhorar o problema do estacionamento. No link a seguir podem-se obter mais 
informações: 
http://www.amafreguesia.org/estacionamento-na-freguesia-uma-ideia/ 

 

  Informes sobre a Freguesia: 
 
– Mobilidade (Linha 6 trajeto e estações, outros assuntos.) 
Com relação á mobilidade e considerando que o metro é da responsabilidade do Estado 
e não do Município, foi mencionada a questão da Linha 6 apresentada pelo Secretário de 
Transportes do Estado, Sr. Osório, no Clube Olímpico em 22/10/2015 oportunidade que 
serviu para os moradores manifestarem as suas opiniões.  
A AMAF questiona a Linha 6, pois além de não atender uma área maior da Freguesia 
não beneficiaria outros bairros de Jacarepaguá e seu trajeto paralelo à Linha Amarela 
não parece ser o melhor e mais direto, se comparado com o trajeto que passaria por 
debaixo do maciço da Tijuca. 
 
– Serviços públicos (Light, etc.) 
Com relação aos serviços públicos foi mencionado que graças ao site da AMAF que 
colocou uma página para as reclamações dos moradores pela má qualidade dos 
serviços da Light, esta empresa tomou providências para melhorar essa qualidade na 
área da Estrada do Bananal com Zoroastro Pamplona. 
Cabe agora os moradores fiscalizarem se realmente o problema foi resolvido. 
 
– Assuntos jurídicos 

http://www.amafreguesia.org/
mailto:amaf@amafreguesia.org
www.facebook.com/amaf.amafreguesia
http://www.amafreguesia.org/estacionamento-na-freguesia-uma-ideia/


2 de 4 
 

Foram mencionados na reunião os diversos processos e recursos que a AMAF iniciou 
através dos quais a associação está pedindo ao Ministério Público se pronunciar com 
relação às licenças de construção de novos empreendimentos vis a vis os impactos 
ambientais, de vizinhança, etc.  
 
– Finanças da AMAF 
Apesar de estar com saldo positivo (R$ 397,00) foi mencionada a necessidade de 
procurar outros meios para aumentar a receita, visto que a mensalidade de R$ 5,00 e 
quantidade de associados que pagam não está representando uma tranqüilidade face às 
eventuais despesas (faixas, cópias, registros de documentos, pagamento de anuidade 
da FAMRIO, hospedagem do site e manutenção do domínio, etc.) 
Idéias que surgiram: Anunciantes para o site, camisetas, etc. 
 
– Site da AMAF 
Com surpresa estamos constatando que o site está sendo visitado por milhares de 
pessoas navegando por várias páginas em cada visita. 
O sistema automático de estatísticas emite um relatório como o que foi mencionado na 
reunião e que segue abaixo: 
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– Reunião com o Subprefeito Alex Costa 
Face ao descaso da Prefeitura e Subprefeitura com relação à Freguesia, ficou decidido 
que a AMAF deverá enviar um documento pedindo uma reunião ao Sub, Alex Costa, 
para tratar dos assuntos que são do seu conhecimento (documentos entregues em mãos 
na primeira reunião) e saber por que até a presente data não houve resposta a nenhum 
dos itens apresentados.  
 

 – 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 
Foi lembrada a inauguração do Cine Jóia nas 3 salas do RioShopping. A programação 
pode ser consultada no face do Cine Jóia Rioshopping. 
 

 Definição da data da próxima reunião 
A próxima reunião será no dia 20 de dezembro no mesmo local: Sede do Bosque da 
Freguesia ás 9:00 hs às 11:00 hs. 
 

 Encerramento da reunião 
Foi encerrada às 12:30 hs. 

 


