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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 maio de 2017  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

Presentes: Antônio Marques, Antônio Sérgio Sousa, Eliana Zannini, Guilherme Martins, Jorge Costa 

Pinto, Marilene e Juan Carlos Tomsic 

 

Depois de lida a pauta da reunião conforme divulgada pelo site, face e via e-mail para os cadastrados no 

sistema de envio de e-mails e feita a apresentação dos presentes, foi alterada a ordem dos assuntos 

para que a Gestora do Boque, Sra. Eliana Zannini pudesse retornar a suas atividades na administração 

do nosso Bosque.  

 A Gestora relatou, em resumo, o seguinte: 

 Foi a 1ª gestora do Bosque e voltou após receber novo convite. Explicou as diversas nuances 

presentes na administração do Bosque. Informou que, por ser junho mês do Meio Ambiente, em 

todo sábado deste referido mês, a partir das 10:00hs, será realizada, nas dependências do 

Bosque, uma atividade e que a atividade do dia 17/06 seria uma palestra sobre abelhas. 

Informou, adicionalmente, que todo último domingo do mês, por conta de um projeto já 

aprovado e iniciado no próprio dia 28/05, será realizado um programa musical executado por 

pessoas que queiram tocar chorinho. 
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Informou também que vai fazer plano de manejo do Bosque e também, o projeto de orçamento 

do Bosque (contrato de gestão).  

Informou ainda que está trabalhando com 3 tipos de ações sociais:  

o casamento comunitário (apadrinhamento de uma noiva) em junho, na vila olímpica;  

o recolhimento de doações para o Lar Maria de Lourdes, situado na rua Japurá, em Julho e 

o recolhimento de doações, principalmente de material de higiene, a partir do início de 

dezembro, para o abrigo Cristo Redentor (idosos abandonados pelas famílias). 

 

 A seguir, a reunião continuou com a discussão sobre o abaixo assinado para a solução do 

problema da limpeza do Rio Sangradouro. Ficou acordado que Jorge refará o texto de tal 

abaixo-assinado cujo modelo (formulário) será colocado no site para quem quiser participar e 

deixar no seu prédio, trabalho, etc. poderá baixa-lo para assinatura dos apoiadores do 

movimento. 

 Os moradores da Francisca Sales ao tomar conhecimento da iniciativa do abaixo-assinado pela 

limpeza do Rio, informaram que iniciaram um abaixo-assinado pelo problema das enchentes 

na rua e a AMAF se prontificou em encaminhar esse documento para a Prefeitura no intuito de 

reforçar essa luta, que há anos os moradores vêm fazendo e nenhuma solução foi dada pelas 

autoridades de forma definitiva. 

 Informou-se também que a segurança em Jacarepaguá, notavelmente no centro da Freguesia, 

mas não nas redondezas (Araguaia, Ituverava, Bananal, Guanumbi, Francisca Sales, etc.), foi 

reforçada com a entrada em operação de 10 novas motocicletas e com o aumento do efetivo 

policial. Além disso, segundo o informe apresentado, a guarda municipal deverá aumentar o 

número de guardas no bairro. 

Ficou estabelecido que a AMAF deve cobrar do Superintendente dados detalhados e 

periodicamente sobre a segurança no bairro que incluam informações sobre o tipo de recursos 

alocados e índices sobre a violência para que a comunidade possa avaliar esse novo projeto da 

Prefeitura. 

Falou-se também no projeto, já existente em alguns países, das câmeras de segurança 

existentes em prédios e lojas, operando on-line e que até a presente data a Prefeitura não 

informou qual é o procedimento e requisitos técnico para incluir as câmeras nesse sistema on 

line. 

 Outro assunto abordado foi o das eleições da AMAF. Jorge sugeriu que a próxima reunião da 

AMAF em junho seja dedicada a discutir a eleição da nova Diretoria e Conselho para os próximos 

dois anos. 

Sugestão foi aceita inclusive alterar o formato da chamada pelo site e face substituindo imagem 

azul de rotina por outra forma de convite. 

Por último, discutiu-se o processo de eleição para a nova diretoria. Houve, no nível das 

discussões, preocupação com a renovação da diretoria. Guilherme colocou que para haver 

renovação no quadro diretor é necessária a renovação no quadro de membros da AMAF, quadro 

este que, infelizmente, tem um baixíssimo índice de renovação. Guilherme propôs então que se 

estudasse a viabilidade de ações para captação de novos membros. Os membros da diretoria 

sondagens para a participação dos moradores da Francisca Sales presentes na reunião na 

composição da nova diretoria. 
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 Sobre as ações da Superintendência de Jacarepaguá, a AMAF usou o meio de comunicação via 

Whatsapp, criado pela Superintendência, para solicitar providências com relação aos seguintes 

assuntos: 

o Limpeza do Rio Sangradouro 

o Enchentes na Rua Francisca Sales 

o Barulho noturno além das 22 horas na Gabinal.  

Dos 3 pedidos somente foi providenciada uma solução para o barulho na Gabinal. Dever ser feito 

um acompanhamento pelos moradores para saber se efetivamente a manifestação de cultura 

(Música RAP) está dentro do que a lei permite em todos os sentidos. 

 Sobre as questões jurídicas que a AMAF está tocando, foram mencionados os processos nas 

alçadas Estadual e Federal e respectivas situações. 
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 Por último, foi lembrada a ocorrência do corte ilegal da árvore localizada na calçada da loja 

de hortifruti na Três Rios. Árvore que foi plantada como parte do projeto Rio 450 e que por 

motivos ainda não oficialmente declarados, foi eliminada para criar uma área mais ampla 

provavelmente para permitir o estacionamento (ilegal) de carros ou para facilitar a carga e 

descarga de produtos. Foi marcada uma reunião na segunda feira 29/05 no Horto (Taquara) com 

representantes da Prefeitura, da comunidade e da loja para definir as próximas ações 

reparadoras.   

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

 

 


