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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: 28 de agosto de 2016.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 28 de agosto, 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, os seguintes moradores da Freguesia, e os membros 

da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia: 

Ana Maria Correa, Aniuta Kerns, Antonio Marques, Antonio Soares, Artur Moura, Guilherme Teixeira 

Martins, Juan Carlos Tomsic, Marilene Abreu, Maurith Soares e Zélia Pimentel Andrade. 

A reunião se desenvolveu da seguinte maneira respeitando os assuntos da pauta: 

 Apresentação dos presentes. Cada um dos presentes além de se apresentar colocou os motivos 

que os levou a participar da reunião, como foi o caso da Marilene, moradora da Araguaia que 

tomou conhecimento do projeto Rio Planta e Eu Cuido e do Antonio Sérgio morador da Francisca 

Sales que luta há anos junto com outros moradores contra as enchentes nas épocas de chuva na 

Francisca Sales. 

 A seguir foram dados os informes sobre a Freguesia: 

o O Sr. Antonio Marques da Rua Francisca Sales informou que o Globo compareceu no local 

para elaborar uma matéria sobre o problema crônico das enchentes. Com relação a este 

assunto, o morador Antonio Sergio informou que já existe na Fundação Instituto das Águas do 

Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas) o projeto de alteração estrutural para o escoamento 

das águas pluviais e resolver de vez o problema, mas não há recursos alocados para essa 

execução. Até quando não haverá recursos? Mais um assunto Ainda Não Resolvido. 

o Com relação à Linha de ônibus LECD13 que deveria passar pela Rua Ituverava segundo o 

site Vá de Ônibus e por solicitação de moradores também pela Bananal, foi publicado pelo O 

Globo uma matéria sobre o assunto segundo informou o morador Juan, e enviado por e-mail o 

pedido para a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá no intuito de agir junto aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização e alteração do itinerário atendendo às necessidades da 

população local. A Secretaria da Subprefeitura confirmou pelo telefone o recebimento do e-

mail, mas não respondeu formalmente. O morador Maurith esclareceu que a fiscalização do 

itinerário e horário das linhas de ônibus pode ser feita remotamente usando o recurso de GPS 

que está disponível na Secretaria de Transportes. Se não se faz é porque não se quer. Mais 

um assunto Ainda Não Resolvido. 

o Sobre o registro de reclamações usando o 1746, a moradora Marilene informou que a 

melhor forma e teoricamente mais efetiva de reclamar é usando mensagens de e-mail e não 

somente pelo telefone. 

o Com relação ao projeto de Rearborização na Freguesia foi lembrado pelo Juan a necessidade 

de cobrar da Comlurb e Fundação Parques e Jardins a eliminação da erva de passarinho 
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que está matando várias árvores adultas e também resolver de vez o problema das podas 

irregulares feitas pela Comlurb por causa das fiações de energia e comunicação que colocam 

em risco os pedestres, carros estacionados, imóveis, etc. Mais um assunto Ainda Não 

Resolvido. 

o A Ana mencionou o problema de estacionamento nas calçadas que sem nenhum tipo de 

fiscalização e total desrespeito aos pedestres acabam prejudicando a passagem de pedestres 

como foi constatado na Comandante Muniz de Aragão. Com relação a este assunto o Artur 

lembrou que a campanha Vaga Livre se for implementada pela Prefeitura deverá ser 

criteriosamente feito o estudo para realmente aproveitar as calçadas largas deixando sempre 

o espaço de pelo menos 1,5 metros para os pedestres.  Mais um assunto Ainda Não 

Resolvido. 

o A Ana informou que já estão em funcionamento os equipamentos de ginástica no Bosque, 

porem foi bem lembrado que a ausência de profissionais especializados na orientação para 

seu uso pode provocar eventuais danos em quem os usa sem o cuidado necessário. 

o O Juan informou que em reunião de Diretoria e Conselho foi decidido não convidar para 

debate os candidatos para as próximas eleições e sim elaborar um documento com todos os 

problemas do bairro já comunicados às autoridades municipais e encaminhar esse documento 

aos candidatos e divulgá-lo amplamente a todos os moradores do bairro. 

o O Maurith sugeriu colocar uma mesinha na Passarela ou em algum outro local para divulgar 

as ações da AMAF e se prontificou em participar. Este assunto será trado na próxima reunião 

da Diretoria e Conselho para programar os dias e quem participará dessa divulgação bem 

como o material a ser divulgado.  

 Sobre as finanças da AMAF ficou decidido em reunião de Diretoria e Conselho, que será mantida a 

conta bancária a pesar do custo mensal de R$ 64,80 como tarifa empresarial visto que não há 

outra forma, como Pessoa Jurídica, de arrecadar a mensalidade dos associados e anúncios no 

site. Isto obriga à AMAF fazer um pedido a todos os associados para regularizar os pagamentos e 

conseguir novos associados para não ter que aumentar o valor mensal de R$ 6,00. Vale a pena 

lembrar que o banco cobra por mês (R$ 64,80) o valor que um associado paga por ano (R$ 

72,00), ou seja, temos que conseguir por mês um novo associado só para pagar ao banco !!! 

 Com relação ao site, desde janeiro até agosto inclusive foram acessadas 107 mil páginas o que 

nos leva a sugerir que novos anunciantes possam colocar suas propagandas ajudando a aumentar 

a receita da associação. 

 Com relação ao Cine Jóia e Cineclube FAMA, o Guilherme informou que até a data desta reunião 

da AMAF não foi possível ter um encontro com os administradores do Cine Jóia para entender 

melhor a atual situação do Cine Jóia e poder efetuar uma parceria com o Cineclube FAMA.   

 Sobre as questões jurídicas e sobre os outros bairros de Jacarepaguá, Vargens, Barra e Recreio 

não houve informes nesta reunião. 

 Uma última questão foi colocada pelo Guilherme e a Zelia e diz respeito dos 35 anos da AMAF que 

será lembrado em outubro próximo. Este assunto deverá ser tratado na reunião da Diretoria e 

Conselho assim como na próxima reunião da associação em setembro. O Artur ofereceu, caso for 

realizado algum evento, uma obra de arte (quadro) para ser leiloado e dessa forma arrecadar 

recursos para as despesas da AMAF.  

 Sendo 11:15 hs foi encerrada a reunião lembrando que a próxima será no dia 25/09 no mesmo 

local. 


