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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: 09 de abril de 2017  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

 A Gestora do Bosque da Freguesia, Bióloga Eliane Zanini, apresentará o seu planejamento para 

administrar o Bosque em resposta ao convite da Amaf;  

 1ª Reunião da Amaf com o atual Superintendente Regional de Jacarepaguá, Sr. Flávio Caland 

em 31 de Março de 2017;  

 Presença da Amaf na 1ª Reunião do Prefeito Marcelo Crivella na Taquara no dia 1º de Abril de 

2017 para a escolha de um projeto prioritário para Jacarepaguá;  

 Eleições da Amaf prevista para Junho de 2017 e  

 Informes gerais. 

 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos moradores.  

Logo tivemos a notícia de que a Gestora do Bosque, Sra. Eliane Zanini, não poderia comparecer nessa 

reunião, tendo solicitado a sua vinda à próxima reunião da Amaf.  

Então, no lugar dessa pauta, foi solicitado pela mesa que os moradores apresentassem as suas 

questões.  

Os moradores da Rua Francisca Sales, Srs. Antonio e Antonio Sérgio, trouxeram novamente as 

mesmas solicitações para a resolução das enchentes que continuam gerando transtornos para os 

moradores.  Agradeceram o empenho da Amaf na solução desse problema que há anos aflige os 

moradores dessa rua.  

Como já era do nosso conhecimento a atual gestão municipal retirou as máquinas, no mês de março 

passado, que mantinham o escoamento das águas pluviais. Informaram que as chuvas de 02 (dois) dias 

atrás inundaram as residências num volume que alcançou cerca de 30 cm nas paredes internas das 

residências. Informamos que esse problema também constava do documento entregue ao 

Superintendente na reunião do dia 31 de março de 2017, na sede que agora está situada numa sala do 

Rio Shopping.  

A Amaf se comprometeu a continuar apoiando esse pleito.   

A Sra. Amélia, moradora da Rua Ituverava relatou que na altura do número 136 – em frente à Rua 

Antônio Cordeiro- as enchentes são constantes.   

A Sra. Luci, moradora da Rua Potiguara, informou sobre a constante falta de água nessa rua.  

A Amaf encaminhará ao Gerente Regional da Cedae Marcos Tadeu para fazer uma avaliação da 

situação de abastecimento.   

O Sr. Luis Otavio, morador da Rua Guanumbi, relatou e apresentou imagens, via celular, dos 

constantes arrastões (assaltos) nessa rua e adjacências. Informou que os moradores do seu prédio 

tiveram uma reunião recente no 18º Batalhão da PM para tratarem desse assunto.  
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Foi sugerida a poda das árvores para aumentar a iluminação das ruas para inibir ou dificultar esses 

eventos. Como resultado da solicitação dos moradores, nessa reunião, rondas da PM estão sendo feitas 

no local regularmente. Também, informou o número 972559613, via Whatsapp, para contato direto dos 

moradores com o comando do 18º Batalhão da PM.  

Os Srs. Luis Otávio e Nelson informaram que são apenas 12, o número de viaturas da PM para fazerem 

a segurança de toda Jacarepaguá.  

O Sr. Nelson citou alguns dados de Jacarepaguá – como o número de habitantes serem 760 mil; 400 mil 

eleitores, sendo um dos maiores arrecadadores de IPTU e ICMS do Município - que justificam e 

fortalecem nossas reivindicações para garantir a manutenção e melhoria da nossa qualidade de vida.  

Também relembrou que na gestão passada do Governo do Estado, o Secretário de Transportes Sr. 

Osório, veio ao Clube Olímpico (a Amaf estava presente) trazer a proposta da implantação do metrô, e 

que para a Freguesia seria para 2045 e apenas com 02 (duas) Estações.  

Guilherme colocou que só a vontade política poderá mudar essa previsão do metrô para 2045.  

Jorge esclareceu que a proposta apresentada foi questionada pela Amaf, pois por passar na periferia do 

bairro não atende a Freguesia sendo certamente insuficiente, e que o Conselho Regional da Famrio 

apresentou uma proposta para construção de uma rede metroviária na Baixada de Jacarepaguá que 

atenderia, tanto hoje como no futuro, não só a Gardênia, Freguesia, Pechincha e Tanque como a todos 

os bairros da região ligando-se à rede existente em Del Castilho e a ferroviária no Engenhão. 

O Sr. Josias, morador da Estrada do Bananal, voltou ao assunto URGENTE que é evitar que 

continuem acontecendo os acidentes que há muito acorrem no cruzamento da Estrada do Bananal com 

a Estrada dos Três Rios.  

O motivo é que a sinalização é confusa e isso gera um grande número de acidentes de carro, 

especialmente por motoristas que não são moradores das proximidades desse local.   

Fez uma sugestão simples que seria colocar um grande vaso de planta no centro desse cruzamento. A 

Amaf informou que na reunião do dia 31 de março comentou sobre esse cruzamento com o 

Superintendente Regional de Jacarepaguá Sr. Flávio Caland.  

Nessa reunião onde estavam presentes o Presidente, Vice- Presidente e uma Diretora da Amaf foi 

entregue um documento com 12 de nossas antigas reivindicações e o documento entregue ao prefeito 

Eduardo Paes com as 8 prioridades da Freguesia à época.  

O Superintendente Flavio Caland ficou de analisar com atenção e convidou a Amaf para fazer 

contato direto com ele através do aplicativo Whatsapp.  

Essa Superintendência disponibilizou um número, via Whatsapp, para a população que é: 21 

997029108.  

Enviamos os dados de alguns membros para a criação do GT Amaf junto ao Superintendente 

Caland no dia 03 de Abril. Estamos na expectativa de termos esse canal direto para que as 

nossas reivindicações tornem-se realidade criando uma parceria que permitisse agilizar e 

concretizar as ações necessárias e algumas urgentes já há muito tempo.  

Jorge que também é membro do Conselho Regional da Famrio citou a sua participação na Reunião 

Pública do dia 1º de Abril com a presença do Prefeito, alguns Secretários e Vereadores, na Taquara, 

com número restrito de 15 inscrições. A reunião teve o intuito do novo prefeito conhecer as principais 

reinvindicações dos moradores.  

Votados os principais assuntos reclamados, os temas Mobilidade, Saúde e Segurança foram para o 2º 

turno, e o tema vencedor foi Segurança.  
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Foi agendada uma nova reunião dia 29/04, às 10 horas no mesmo local para a prefeitura apresentar 

uma proposta sobre Segurança e receber sugestões.  

Estiveram presentes nessa reunião mais 02 (dois) membros da Diretoria da Amaf. 

 Encerramento. Sendo 11:30 hs foi encerrada a reunião.  

 

 


