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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: 29 de janeiro de 2017.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 29 de janeiro, 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, 15 moradores e amigos da Freguesia.. 

A reunião se desenvolveu sob a coordenação de Zélia e secretariada pelo Juan. 

Os seguintes assuntos da pauta foram abordados: 

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

que os levou a participar da reunião tal como a Marlene, o Edson, o Vinicius e o Marcelo que 

ficaram interessados em conhecer mais de perto os membros e associados da Amaf e a pauta da 

reunião 

 Conversa com a ex-Gestora do Bosque Vera Baldner que foi convidada pela Amaf para expor as 

ações que foram realizadas na sua gestão de 2001/2003 e 2009/2016, fez uma retrospectiva das 

principais ações que foram realizadas, tais como:  

o segurança reduzindo a zero as ocorrências dentro do Parque, 

o refez o gradeamento do Bosque, 

o gerenciou a construção da Sede, 

o criou em 2001 e reativou em 2010 a biblioteca Carlos Avelar, 

o implementou melhorias (chuveiro, banheiros, armários, guaritas, bebedouros para os 

animais do Parque), 

o implantou projeto de Sinalização de todo o Parque e nomeou as trilhas com participação 

das escolas Municipais, 

o refez com saibro as trilhas principais, 

o arborizou as secundárias para preservação e segurança vegetal, 

o sustou o corte sistemático de árvores frutíferas adultas exóticas, propiciando a volta de 

várias espécies de pássaros, 

o fez o plantio de 13 mil mudas de árvores nativas 

o favorável ao controle da natalidade com humanidade dos animais exóticos que habitam o 

Parque, 

o recuperou a rampa de acesso ao Parque para os deficientes e carros de bebê 

o ampliou a grade de atividades no Bosque da Freguesia (clique aqui para ver) 

o introduziu os equipamentos para a academia da 3ª Idade 

o criou um vídeo institucional do PNM Bosque da Freguesia. 

http://www.amafreguesia.org/
mailto:amaf@amafreguesia.org
file:///E:/AMAF/Atas/www.facebook.com/amaf.amafreguesia
http://www.amafreguesia.org/wp-content/uploads/2017/02/Quadro-de-atividades-no-Bosque-30-de-junho-de-2016.jpg
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Com base nas obras realizadas e o zelo dedicado na gestão do Bosque, aprovou-se encaminhar 

ao Subsecretaria de Meio Ambiente uma carta relatando a história de luta da comunidade e a 

preocupação com a atual falta de gerência do Bosque da Freguesia.  

Aprovou-se também o envio de carta de apoio à gestão realizada pela Vera Baldner que junto com 

outros documentos de apoio podem ser lidos no site clicando aqui. 

 Informes sobre a Freguesia  

o Relação com  o novo Prefeito e o Superintendente de Jacarepaguá. Até a data da 

reunião não tomamos conhecimento do local onde vai despachar o novo Superintendente 

de Jacarepaguá, Flávio Caland, e nem sabemos como entrar em contato ele. Foi decidido 

aguardar a definição do local e como entrar em contato com ele para agendar uma reunião 

de apresentação da AMAF e das principais reivindicações dos moradores e amigos da 

Freguesia.  

o Relação com o novo(a) Gestor(a) do Bosque. Ainda não foi nomeado o(a) novo(a)  

Gestor(a) do Bosque. Desde o dia 01/01/2017 o Bosque está sendo administrado 

interinamente pelo Sr. Alexandre que além do Bosque da Freguesia está temporariamente 

sendo responsável por outros 4 Parques Municipais. 

o Casa do Botafogo. A AMAF conseguiu entrar em contato com o Vice-Presidente 

Administrativo do Clube, Paulo Kleinberger, que é o responsável pela Casa do Botafogo 

na Freguesia e enviou o que tinha sido encaminhado também para o Vice-Presidente de 

Comunicação (http://www.amafreguesia.org/a-campanha-da-amaf-por-um-centro-cultural-

na-freguesia-saiu-no-o-globo/). A AMAF aguarda contato do Kleinberger.   

 A segurança pública. Este assunto e por motivos da reunião ter ultrapassado muito o horário 

previsto para terminar, pois já era 12:15, foi tratado de forma breve, porem não sem a importância 

que tem.  A Diretoria e Conselho da AMAF informaram que devido à necessidade de se pronunciar 

sobre uma proposta, feita por um morador via o Fale Conosco do site, de implantar um sistema de 

segurança terceirizada similar ao da Lapa, Méier, Centro e Jardim Botânico, elaborou um 

documento que está no site da Associação (http://www.amafreguesia.org/seguranca-publica-

terceirizada-saiba-qual-e-a-opiniao-da-diretoria-e-conselho-da-amaf-mande-a-sua-pelo-fale-

conosco/ ). O tema continuara a ser objeto de discussão nas próximas reuniões abertas no intuito 

da AMAF organizar um seminário sobre segurança pública no mês de abril de 2017. 

 Site (Propaganda no site) e finanças. O Vinicius mencionou sobre a possibilidade de usar 

recursos da web para impulsionar o site da AMAF e atingir mais pessoas. Como a AMAF não tem 

recursos financeiros que lhe permitam pagar pelos serviços de terceiros para essa finalidade, foi 

feito o pedido de procurar alguém, que gratuitamente possa colaborar na implantação desses 

recursos e avaliar o resultado. Face á pergunta feita por um dos presentes sobre a quantidade de 

sócios e valor da mensalidade, foi dito que a Amaf já associou mais de mil moradores sendo que o  

número de associados que pagam regularmente tem decrescido nos últimos anos à poucas 

dezenas. E que o associado paga uma taxa anual de R$ 72,00 ou seja R$ 6,00 por mês. 

 Assuntos jurídicos. A responsável pelos assuntos jurídicos, Dra. Veronica Beck fez um relato 

sobre a situação em que se encontram os 10 processos que a AMAF possui junto ao Ministério 

Público Estadual e Federal, dos quais 7 se referem a construções irregulares em diferentes 

http://www.amafreguesia.org/o-nosso-bosque-nao-tem-gestora-ha-um-mes-e-dois-dias-ate-quando-isso/
http://www.amafreguesia.org/a-campanha-da-amaf-por-um-centro-cultural-na-freguesia-saiu-no-o-globo/
http://www.amafreguesia.org/a-campanha-da-amaf-por-um-centro-cultural-na-freguesia-saiu-no-o-globo/
http://www.amafreguesia.org/seguranca-publica-terceirizada-saiba-qual-e-a-opiniao-da-diretoria-e-conselho-da-amaf-mande-a-sua-pelo-fale-conosco/
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http://www.amafreguesia.org/seguranca-publica-terceirizada-saiba-qual-e-a-opiniao-da-diretoria-e-conselho-da-amaf-mande-a-sua-pelo-fale-conosco/
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localidades no bairro da Freguesia. Foi destacado que as denúncias formuladas em face do 

desmatamento do Morro da Nossa Senhora da Pena e da favela Engenho da Serra já se 

transformaram em Ações Civis Públicas em trâmite perante o Poder Judiciário. Em relação à 

investigação solicitada junto ao MPE sobre a construção do shopping center na subida da Grajaú, o 

promotor público solicitou em janeiro/2017, que a empresa apresentasse o diagnóstico do ambiente 

natural e artificial, o dimensionamento do empreendimento, os impactos negativos e positivos no 

ambiente e na vizinhança, e as medidas mitigadoras e compensatórias para justificar os benefícios 

advindos do empreendimento. 

 Detalhes podem ser lidos nos seguintes links:  

o http://www.amafreguesia.org/a-amaf-conseguiu-que-o-ministerio-publico-obrigasse-a-

fundacao-parques-e-jardins-leia-mais/ 

o http://www.amafreguesia.org/mp-pede-suspensao-do-licenciamento-de-shopping-na-

freguesia-saiu-no-o-globo/ 

o http://www.amafreguesia.org/mpe-exige-apresentacao-estudos-tecnicose-de-impacto-no-

ambiente-e-vizinhanca/ 

 Informes sobre a FAMRIO. No dia 28/01 houve eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal da 

FAMRIO que agrupa as associações de moradores da Cidade do Rio filiadas. A nova Diretoria 

composta por 13 membros e o Conselho Fiscal por 3 membros efetivos O presidente eleito é 

Ludjero Silva da AM Taquaral de Bangu. Mais informações clique 

https://www.facebook.com/CRFamrioJpa/   

 Assuntos gerais. Por falta de tempo não foi aberta a possibilidade de colocar outros assuntos na 

reunião. 

 Encerramento. Sendo 12:30 hs foi encerrada a reunião. Com relação à próxima reunião que será 

no mês de março não foi definida a data nem o local, pois a AMAF está aguardando a nomeação 

do novo Gestor(a) do Bosque para solicitar a autorização de continuar a utilizar a Sede.  

http://www.amafreguesia.org/a-amaf-conseguiu-que-o-ministerio-publico-obrigasse-a-fundacao-parques-e-jardins-leia-mais/
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