CONSULTAS PÚBLICAS PROSAMIN+ - DEVOLUTIVAS
QTD

PERGUNTA

61

Prezados, gostaria de saber mais detalhes sobre as previsões
de intervenção no Conjunto Nova República (área 2). Haverá
desapropriações? Haverá algo além de esgotamento
sanitário? Há previsão de creche? Quadra? Posto policial? Por
exemplo, somos muito limitados em termos de comércio,
onde são praticados preços altos nas poucas opções dentro
do conjunto, desta forma, sugiro uma feira e quiosques.
Obrigada.

64

Vcs estão trabalhando na área da Sharp e Armando Mendes,
tenho um interesse muito grande de poder ajudar de alguma
forma. Faço parte da empresa TUTIPLAST que está inserida
nessa comunidade, moro bem próximo e tenho 3 galpões no
mesmo local. Por favor entrem em contato comigo para que
possamos entender , participar e ajudar . hoje já trabalho com
a comunidade e tenho uma comunicação boa com a maioria
das pessoas dessa área.

ASSUNTO

RESPOSTA

AMBIENTAL

Conforme o Projeto do PROSAMIN+ não haverá instalação de habitacionais na
localidade. O que se irá trabalhar somente no trecho 2, em porção da área já
consolidada, é a rede de esgotamento sanitário, com instalação de redes, as
quais encaminharão os efluentes ao tratamento à futura ETE que será construída
pela Concessionária Águas de Manaus, entre as Avenidas Silves e Maués, área do
Igarapé do Quarenta.

AMBIENTAL

É com grande alegria que o Governo do Estado do Amazonas, através da UGPE
recebe o desejo de participação no processo de melhoria socioambiental do
Programa. Informamos que as empresas serão convidadas a participarem desses
projetos, os quais contribuirão de forma efetiva para a sustentabilidade de todas
ações projetadas para a área.

AMBIENTAL

Serão cadastradas sim, faz parte da política do Programa promover a inserção
desses discursos visando o engajamento de todos para um resultado mais
assertivo às questões socioambientais.

As associações e cooperativas de catadores serão cadastradas

65 e inseridas no programa? Para que possamos ser fortalecidas e
ajudem na gestão de resíduos sólidos dos municípios?
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68

Todos os municípios de nosso estado ainda possuem lixões
ativos.Qual a ação de gestão de resíduos que será implantada
nos 4 municípios que receberão o programa? Implementar o
conceito lixo zero não poderia ser implantando, para que
possa ter a destinação correta dos resíduos, além de ajudar
com emprego e renda local?

Será feito plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde
está inserido?

69

Sou morador há 20 anos com direito de propriedade
consolidado por decisão Judicial em Ação civil pública, e no
aguardo de pagamento de indenização por parte do estado. E
ainda observando vários aspectos do projeto concernentes a
nossa área detectamos inúmeros equívocos e alta
probabilidade de ilegalidades em especial quanto a legislação
ambiental aplicável a nosso caso ! Aguardo contato !

63

Bom dia quero sabe minha casa e distante do igarapé mas
minha casa foi marcada e cadastrar pra eu sai mas minha casa
e longe quem sofre mas é as pessoas q mora próximo o
igarapé minha dúvida é já q aminha e distante eu não gostaria
de sai mas a moça q feis o meu cadastro disse q é por causa
das máquinas mas se eu assinar um documento me
responsabilizado tem como eu assinar q eu ñ quero sai me tire
essa dúvida por favor.

AMBIENTAL

O PROSAMIN+ tem a previsão de intervenções de saneamento em outras
municipalidades do Estado do Amazonas, porem no momento encontra-se
apenas na capital do Estado. Para as tratativas nos referidos municípios serão
estudadas tecnologias às suas particularidades, onde a UGPE se coloca à
disposição para discussão para o conceito, entendendo a transformação com
vistas às boas práticas visando sempre o processo de melhoria contínua das
ações e projetos.

AMBIENTAL

Sim, o plano faz parte da estrutura do Plano de Gestão Ambiental e Social, em
atendimento o que preceitua as Políticas e Diretrizes de Salvaguardas
Socioambientais. Na UGPE, com o Sistema de Gestão Socioambiental, têm
procedimentos específicos ao assunto, sendo o P.O n. º 03 (Controle
Operacional de Obra) e o P.O n. º 04 (Gestão de Resíduos da Obra).

AMBIENTAL

Os projetos e conceitos para a execução do PROSAMIN+ são balizados em
procedimentos de salvaguardas socioambientais e padrões exigidos pela
legislação ambiental brasileira. Quanto às atividades propostas, as mesmas foram
encaminhadas ao Ógão Ambiental Licenciador (IPAAM), onde o mesmo emitiu
licenciamento ambiental prévio e solicitações pertinentes à tipologia do
empreendimento à instalação. No mesmo contexto de regularidade ambiental,
as atividades versando ao licenciamentoao Patrimônio Histórico foram
encaminhados ao IPHAN-AM. Na oportunidade, a UGPE se coloca inteiramente à
disposição para maiores esclarecimentos, bem como a recepção de
contribuições para um processo de construção grandioso.

PROJETO

Nem todas as casas que foram seladas serão desapropriadas pelas obras do
programa PROSAMIN+. Utilizamos o endereço informado e verificamos que até o
momento seu imóvel não consta na poligonal de desapropriação. Por enquanto
seu imóvel será beneficiado pelas ações de saneamento básico.

85

Boa noite me chamo Wollace líder comunitário da Sharp.
Algumas pessoas me perguntam onde inicia e onde termina o
prosamim + da Sharp.? Peço tbm q entre em contato cm quem
realmente representante da comunidade 92991809348

PROJETO

A área de intervenção do PROSAMIN está geograficamente situada na Zona
Leste da Cidade de Manaus, contemplando trechos específicos de quatro
bairros, sendo estes: Armando Mendes, Japiim, Coroado e Distrito Industrial.
As intervenções se concentram no Igarapé do Quarenta, que tem sua principal
nascente localizada na reserva Sauim Castanheira e segue seu fluxo em direção
ao Rio Negro, sendo o principal corpo hídrico e maior tributário da Bacia
Hidrográfica do Educandos. Sobre a área da Sharp, tem início nos vértices
localizados a Avenida Autaz Mirim. Adentrando o perímetro pela Av. Itacolomy
convergindo a esquerda pela R. Artur Neto até a Rua 8. O perímetro continua sua
definição pela Rua Guanabara até a Av. Perimetral até a Rua H. É estendida até a
massa verde que delimita o bairro sentido nordeste. Nesse cenário segue
paralelo a essa massa verde pela Rua Xeroá até o prolongamento da Rua O.
Deste local segue contornando a massa verde e as edificações adjacentes até o
terreno nas proximidades da Escola estadual Manoel Rodrigues de Souza na Av.
dos Oitis. A poligonal volta a seguir paralela ao fundo dos terrenos de galpões
industriais até os limites da Rua Rio Branquinho contornando até a Av. Circular
Norte até a Av. dos Oitis. Daí segue por essa avenida até a rotatória e segue
paralela pela Av. Autaz Mirim até de início.

86

Quando efetuamos o cadastro foi informado que seria um
projeto de urbanização, saneamento e melhorias, somente em
um segundo momento soubemos que haveria
desapropriação. Porque desde o inicío não fomos informados
das retiradas e que é projeto do PROSAMIM???

PROJETO

O cadastro é uma fase inicial que define alguns pontos de atenção para as
determinadas ações do programa. Entretanto, nem todas as áreas cadastradas
sofrem intervenção do programa. O cadastro serve para diagnosticar as áreas
estudas e traçar um panorama da realidade local da população da área estudada.
Como se trata de uma etapa inicial, não há como saber nesta fase se haverá ou
não obras do Programa. Nesta fase também não é possível dizer quais imóveis
serão removidos ou mantidos, uma vez que os projetos encontram-se em fases
preliminares de desenvolvimento. A partir do aprofundamento dos estudos e das
etapas do projeto será possível identificar quais serão as áreas passíveis de
remoção e reassentamento.

87

Prezados, adquiri recentemente uma casa no Conjunto Nova
República, fui surpreendida pelo programa, que não era de
meu conhecimento. Preciso ter acesso ao projeto, para saber
de que maneira serei atingida, se direta ou indiretamente.
Obrigada. meu e-mail é suelen_cris_16@hotmail.com

PROJETO

No Conjunto Nova República estão previstas intervenções de saneamento básico
(esgotamento sanitário). Não estão previstas ações de remoções. Para mais
informações, recomendamos que seja feita uma consulta específica à UGPE.

88

Bom dia. Mesmo nós saindo ou não saindo, vão fazer alguma
coisa por nós aqui na Sharp?

PROJETO

As pessoas que precisarem ser reassentadas das áreas de riscos serão
beneficiadas pelas soluções de reassentamento do programa PROSAMIN+. As
pessoas que permanecerem, serão beneficiadas diretas ou indiretamente com as
obras urbanísticas (parques, praças, novas vias), obras de saneamento básico
(água potável e esgotamento sanitário), obras de drenagem urbana (bueiros,
bocas de lobo e redes de drenagem) e mobilidade urbana (recuperação e
criação de novas vias).

89

Ola boa tarde, preciso de uma informação quanto a area de
abrangência da retirada de imóvel (desapropriação) em
relação a frente 3, na av manaus 2000. Pois vi no documento
disponibilizado no site deixa em duvida com relação a isso.
pois na figura 12 do plano de reassentamento mostra as cores
vermelha e amarela mas nao indica claramente a remoção.
Estou situado na av manaus 2000, 2476 Distrito Industrial I

PROJETO

Nem todas as casas que foram seladas serão desapropriadas pelas obras do
programa PROSAMIN+. Utilizamos o endereço informado e verificamos que até
o momento o seu imóvel não consta na poligonal de desapropriação.
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Como e feito o cronograma de qual local irá recebe o
programa ?

Gostaria de saber mais sobre o prosamin+

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

O Governo do Estado do Amazonas e o parceiro financiador, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, avaliaram ser de vital importância a
continuidade das intervenções no Igarapé do Quarenta, consolidando e
complementando os investimentos das etapas anteriores do PROSAMIM,
iniciadas na referida Bacia Hidrigráfica em 2006. Dessa forma identificou-se as
reais necessidades de projeto, com base em diagnósticos preliminares dos
sistemas de drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
incluindo identificação de áreas alagáveis e de risco ambiental, bem como a
necessidade de reassentamento das famílias em situação de vulnerabilidade.
Uma vez concluídos os estudos e projetos, é realizado um cronograma
detalhado de planejamento considerando todas as etapas e ações necessárias
ao início efetivo das obras, iniciando pela aplicação de soluções de
reassentamento; licenciamento ambiental realização dos processos licitatórios
para contratação das obras.

As informações gerais sobre o PROSAMIN+ estão disponíveis nos Estudos
divulgados no endereço eletrônico das Consultas Públicas:
http://www.consultasociedadeprosamin.am.gov.br/estudos-prosamin/
Anexos: EIAS_Prosamin Preliminar_V03
PGAS_Prosamin_Preliminar_V02-2.pdf
PDR-Minuta-Oficial-2-Revisao-31.05.21.docx.pdf
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O mandanto do atual governador em tese irá finalizar em 2022,
após termino do mandanto terá continuação do projeto?

PLANEJAMENTO

Concebido como um Programa de obras específicas, o PROSAMIN+ será
executado mediante financiamento internacional, por meio de contrato de
empréstimo com o BID, com prazo de desembolso de cinco anos. O Estado,
como mutuário da operação de crédito externo, fica obrigado a executar o
Projeto em sua integralidade na forma aprovada pelo financiador, sob pena de
rescisão do contrato de empréstimo e devolução dos recursos captados,
consequências estas que devem ser avaliadas por eventual novo Gestor. Ao
longo do tempo, o PROSAMIM vem se consolidando como Política de Estado, o
que vem assegurando a continuidade do Projeto independentemente das
mudanças de gestão. A presente etapa, no entanto, marca um considerável
aprimoramento e expansão de um modelo de sucesso.

A área de intervenção do PROSAMIN está geograficamente situada na Zona Leste da Cidade de Manaus,
contemplando trechos específicos de quatro bairros, sendo estes: Armando Mendes, Japiim, Coroado e
Distrito Industrial.
As intervenções se concentram no Igarapé do Quarenta, que tem sua principal nascente localizada na
reserva Sauim Castanheira e segue seu fluxo em direção ao Rio Negro, sendo o principal corpo hídrico e
maior tributário da Bacia Hidrográfica do Educandos.
FRENTE 1: Trecho mais a montante, situado no Bairro Armando Mendes, no qual se localiza a área
denominada Comunidade da Sharp, trecho em que o Igarapé do Quarenta passa a ser popularmente
conhecido como Igarapé da Sharp. A área é caracterizada principalmente por um adensamento de
ocupações irregulares sobre o canal, com total falta de saneamento básico ou infraestrutura urbana.
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Como será

PLANEJAMENTO

largura média igual a 120 metros de área verde bem preservada, sem ocupações irregulares e protegida

naquela área. Também é caracterizada como uma área com diversas ocupações irregulares em uma das
suas margens, a direita, tendo também como característica a interligação com o canal do Igarapé do 40,
que foi totalmente revitalizado a partir das obras realizadas no âmbito do PROSAMIM II, programa em
que também foram contempladas vias marginais ao canal que passaram a compor, mesmo não
finalizadas, um importante eixo de interligação do Centro da cidade com o Distrito Industrial de Manaus,
principal polo gerador de empregos da capital.

1

Como será calculado os valores das indenizações? Tem preço
estipulado por metro quadrado?

AVALIAÇÃO

A avaliação do imóvel é realizada pela equipe de engenharia da SUHAB, com
metodologia padrão para avaliação de imóveis e, por isso, de acordo com as
caracteristicas dos mesmos.

AVALIAÇÃO

A solução de Indenização é prevista na Constituição Federal/88 e está prevista
para os casos de proprietários, tendo como base de valor a avaliação do imóvel
importante observar que o valor é definido a partir das caracteristicas fisicas e
documentais dos imóveis residenciais ou comerciais.

3

Como será estabelecido a forma de indenização das casas que
pertencem ao conjunto industriário? Aos moradores do
conjunto dos industriário estes serão realocados ou
indenizados?

AVALIAÇÃO

A solução de Indenização é prevista na Constituição Federal/88 e esta prevista
para os casos de proprietários, tendo como base de valor a avaliação do imóvel,
importante observar que o valor é definido a partir das caracteristicas fisicas e
documentais dos imóveis residenciais ou comerciais. Quanto a forma de
atendimento para os moradores do Industriário será de acordo com os critérios
de elegibilidade do Programa, no qual, todos terão acesso as soluções de
reassentamento oferecidas.

4

Quanto é o valor das casas de madeiras nos igarapés e
quando vai começar a pagar?

AVALIAÇÃO

A Avaliação dos imóveis, segue a tabela nacional de engenharia, de acordo com
cada tipologia. Previsão de início para a fase de coleta de documentos para
montagem dos é para novembro de 2021, conforme andamento do projeto.

5

Quando a equipe e os engenheiros irão passar para fazer a
vistoria e levantamento das indenizações da população que irá
sair?

AVALIAÇÃO

Previsão para novembro de 2021.

6

Qual o critério de Avaliação das residências que determinarão
o valor a ser pago?

AVALIAÇÃO

A avaliação do imóvel é realizada pela equipe de engenharia da SUHAB, com
metodologia padrão para avaliação de imóveis e, por isso, de acordo com as
caracteristicas dos mesmos.

2

Como vai ser o sistema de indenização das casas aq do
conjunto

7

Como vai ser o procedimento de quei se cadastro e de quei
não se cadastrou?

CADASTROS

De acordo com as diretrizes e planejamento realizado previamente, todos os
imóveis da área de envoltória de obra, foram selados e quantificados no período
de julho a setembro de 2019, dessa formas imóveis construídos após o cadastro
ou imóveis que não estavam em condições de habitabilidade no momento do
cadastro, não se enquadram nos critérios de atendimento do programa.
De acordo com as diretrizes e planejamento realizado previamente, todos os
imoveis da area de envoltoria de obra, foram selados e quantificados no periodo
de julho a setembro de 2019, dessa formas imoveis construídos após o cadastro
ou imoveis que não estavam em condições de habitabilidade no momento do
cadastro, não se enquadram nos critérios de atendimento do programa.

8

Minha casa não foi cadastrada. Isso pode ter algum problema
pra eu não ser contemplada.? E vão voltar a fazer o cadastro
novamente??

CADASTROS

9

Minha casa está cadastrada, mas não aparece na área de
intervenção, será que vou ser desapropriada?

CADASTROS

Todos os imóveis que receberam os selos do Prosamin+, até definição da
poligonal de obra, encontram-se dentro da area de intervenção.

10

Como vai ficar as casas que está o com pendência vai ter outra
inscrição?

CADASTROS

O perÍodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

11

Boa tarde as pessoas que ficaram com pendência como vai
ficar vão fazer o cadastro ? Do PROSAMIM da sharp

CADASTROS

O perÍodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

CADASTROS

O perÍodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

12

Como funciona o cadastro? Na minha rua tem muitas pessoas
construindo novas casas, como vai funcionar para fazer o
ocorrer?

13

Como posso cadastrar minha casa?

CADASTROS

O perÍodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

14

Vai passar na minha casa?

CADASTROS

Todos os imóveis que receberam os selos do Prosamin+, até definição da
poligonal de obra, encontram-se dentro da area de intervenção.

15

Como vai funcionar o cadastro/recadastro? Pois sou
proprietária de 5 kitnetes, os inquilinos fizeram seus cadastros
mas não informaram que eu sou a dona do imóvel. Nesse caso
como será feita a indenização?

CADASTROS

Deve-se aguardar a fase de reassentamento, período no qual a equipe da SUHAB
realizará visita social nos imóveis selados, com a finalidade de coletar
documentos para montagem do processo de desapropriação, o qual será
necessário o comparecimento do proprietário não morador.

16

Ainda estao fazendo o cadastro das casas que faltaram

CADASTROS

Não, o periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019.

17

Comprei uma casa ano passado e identifiquei que todas as
casas laterais estão marcadas, como faço para saber se o
projeto prever a desapropriação do meu imóvel. Aguardo
retorno porque estou fazendo obras de melhoria. 92 982136484 21 979382933 ZAP Endereço : Rua Oito, n°16 (rua Isaac
sabba)Conjunto Industriário

CADASTROS

Conforme contato realizado em 02/08/2021, foi verificado que o imóvel a sua
direita foi marcado com K037a, de acordo com a posição do mapa imóvel seria
o K039. Dessa forma, se encontra na área de intervenção de obra.

18

Quando vão continuar o cadastramento da comunidade da
sharp

CADASTROS

O periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019.

19

Quando vão refazer o cadastro? Pois muitos moradores
estavam trabalhando e por notícia de moradores nós
informaram que passaram nas casa e não retornaram mais.
Quando vam retorna?

CADASTROS

O período de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

20

O responsáveis pelo cadastro não estão passando nas casas,
pois muitos trabalhamos e não conseguimos falar com o
cadastra te. Quando eles voltaram??

CADASTROS

O período de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

21

Eu gostaria de saber como vai funcionar os cadastros minha
casa fica na rua cce n 165 mais estou morando alugado poque
tenho dois filhos deficiente um e autista severo me mudei por
causa das alagacoes ele escapou várias veses de se afoga
quero saber como fica meu cadastro a casa e .minha e do meu
ex marido

22

gostaria de sabe como faço pra mim cadastra pra ganha uma
casa no prosamim?

23

Cadastro casa

24

Cadastro

25

Gostaria de saber sobre as pessoas que tu aram com
pendência como vai ficar vai fazer o cadastro?

CADASTROS

O período de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imóveis
construídos após o cadastro ou imóveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

CADASTROS

O periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imoveis
construídos após o cadastro ou imoveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

CADASTROS

O periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imoveis
construídos após o cadastro ou imoveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

CADASTROS

O periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imoveis
construídos após o cadastro ou imoveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

CADASTROS

O periodo de cadastro foi de julho a setembro de 2019, dessa forma os imoveis
construídos após o cadastro ou imoveis que não estavam em condições de
habitabilidade no momento do cadastro, não se enquadram nos critérios de
atendimento do programa.

26

Minha casa está sem documentação.O que devo fazer?

27

Monta na comunidade uma base de informações para
orientação como vai proceder tdo processo do prosamim+

28

Olá, como faz para participar do trabalho comunitário? Como
funciona? Ganha alguma certificação ou declaração para por
em currículo?

DOCUMENTAÇÃO

Aguardar a fase de reassentamento, o qual a equipe da SUHAB reaizará as visitas
aos imóveis conforme frente de obra estabelecido pela poligonal de obra, que
ainda esta no aguardo de definição, para coleta de documento e posterior
montagem de processo.

ELO

Em atendimento a sua solicitação, temos a informar que a partir do dia 15 de
setembro todas às quartas-feira, teremos uma equipe técnica na Escola Municipal
Aristoteles Comde para esclarecer dúvidas referente aos procedimentos, área de
intervenção e outros questionamnentos referente ao Programa PROSAMIM +.

GAL

O Grupo de Apoio Local - GAL é composto por moradores da área que auxiliam
o PROSAMIN+ nas informações a serem multiplicadas, utilizando os canais de
acesso junto a UGPE.
Por ser uma atividade de cunho volutário, não emitimos declarações, as
certificações emitidas pelo Programa são relacionadas as ações de capacitação.

29

Qual a forma de participação da comunidade com o trabalho
social?

GAL

O Grupo de Apoio Local - GAL é composto por moradores da área que auxiliam
o PROSAMIN+ nas informações a serem multiplicadas, utilizando os canais de
acesso junto a UGPE.
Por ser uma atividade de cunho volutário, não emitimos declarações, as
certificações emitidas pelo Programa são relacionadas as ações de capacitação.

30

Minha casa fica do Conjunto dos Insdutriarios, não foi
realizado o cadastro e a selagem. Como faço esse cadastro?

CADASTROS

No Conjunto Industriário foram selados 73 imóveis, no período de julho a
setembro de 2019.

CADASTROS

Para pessoas na condição de inquilino/cedido será aplicada a solução de
AUXíLIO MORADIA, uma indenização paga em cota única referente a reposição
de aluguel por periodo determinado, não está previsto atendimento habitacional
para este grupo.

32

A pessoa que mora alugada na área do alagado em que vai ser
benefeciado

CADASTROS

Para pessoas na condição de inquilino/cedido será aplicada a solução de
AUXíLIO MORADIA, uma indenização paga em cota única referente a reposição
de aluguel por periodo determinado, não está previsto atendimento habitacional
para este grupo.

33

Parabéns por mais um programa em beneficio da cidade de
Manaus. Está previsto nos residenciais a criação de comissões
dos moradores para administrar os cuidados com a
manutenção das áreas comuns?

PÓS
REASSENTAMENTO

Sim, o programa conta com a fase do pós reassentamento junto aos residenciais
através da formação dos Agentes de Vizinhança, sendo estes moradores
beneficiados com Unidade Habitacional, que serão capacitados dentro dos
temas referentes a manutenção dos parques.

34

Boa tarde Ñ gostaria de sai da minha residência pois ñ moro
próximo o igarapé minha casa foi marcada pra sai pois fica tão
distante do igarapé.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Nem todos os imóveis cadastrados serão retirados o objetivo do Programa é
impactar o menor número possível de imóveis.

35

Eu quero saber se as casas que estão com selos marcado pela
ugpe vão sair mesmo, ou apenas só se o morador concorda
em sair? Sou morador da comunidade da sharp rua multibras
n;31.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

No processo de desapropriação, a definição de retirada de um imóvel é pautada
pela poligonal de obra e no Decreto de desapropriação para áreas de interesse
público.

36

O curso do leito do rio que passa na rua de tras da casa da
minha mãe, foi desviado, por isso a casa dela está cadastrada
para ser desapropriada, gostaria de saber se vai haver
intévencao de desapropriação na casa dela. Fica nesse
endereço que eu descrevi.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Todos os imóveis que receberam os selos do Prosamin+, até definição da
poligonal de obra, encontram-se dentro da area de intervenção.

37

Gostaria de saber se existe data pra sermos indenizados e se
ao chegar na data quantos dias irão da pra encontrarmos uma
outra casa pra comprarmos? A pergunta principal é quando
vamos ser indenizados!

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

A previsão de início da coleta de documentos é novembro de 2021, quanto aos
pagamentos, depende do andamento da obra e do cronograma de intervenção.

31

Como vai funcionar para quem mora de aluguel nessas áreas?

38

Quando vão sair daqui

39

Enquanto ocorrem as obras e todo processo, como ficará a
situação dos moradores? Será pago auxílio aluguel, o que
vocês tem em mente nessa situação.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

A previsão de início da coleta de documentos é novembro de 2021, quanto aos
pagamentos, depende do andamento da obra e do cronograma de intervenção.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Depende da solução de reassentamento que a familia optar, trabalhamos para
entrega ourealizar o pagamento das soluções antes da intervenção de obras, no
caso dos apartamentos que serão construídos na localidade, será paga a Bolsa
Moradia Transitória.

40

Qual a real área de intervenção no meu bairro (Conjunto dos
industriário)?? Quanto tempo pra chegar até o conjunto dos
industriários?

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a área que será objeto de intervenção do Programa no Conjunto dos
Industriários, informamos que a partir do dia 15 de setembro, todas as quartasfeiras teremos atendimento presencial na Escola Municipal Aristóteles Comde,
onde diponibilizaremos os mapas de intervenção para sanarem dúvidas . Quanto
a entrada de obras no Industriário, somente será possivel estimar o tempo,
apartir da contratação da Contrutora da referida àrea.

41

Qual a área de casas vão sair primeiro? As que já foram
marcadas pela equipe?

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a ordem de entrada de obras somente será possivel definição apartir da
contratação da Contrutora da referida obra e proposição de plano de execução.
Nem todas as edificações marcadas serão objetos de desapropriação.

42

Pra onde vamos ? Pessoas que serem indenizadas com
apartamento

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Depende da solução de reassentamento aplicável a cada imóvel e perfil de
morador. No caso dos perfis dentro dos critérios de atendimento com a Unidade
habitacional, os beneficiários receberão a bolsa moradia transitória.

43

Gostaria de saber se as pessoas que moram na beira do
barranco próximo à escola Aristóteles Comte de Alencar serão.

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

A partir do dia 15 de setembro todas a quartas-feiras, teremos uma equipe
técnica na Escola Municipal Aristóteles Comde, no local também
diponibilizaremos os mapas de intervenção, para consulta dos imóveis que serão
ou não objetos de reassentamento.

44

Pagamento vai ser em dineiro

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Para os casos de indenização, esta é realizada mediante depósito em conta
bancária, sendo executada através de cheque a ser compensado.

45

Minha casa tava correndo risco de desabar tive que ir morar
alugado novamente, mas minha casa ta cadastrada quero
saber se eu posso perde o indenização por não está morando
em minha casa?

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

O princípio para o atendimento no Programa é a permuta, desta forma deve
haver um imóvel a ser permutado por uma solução de reassentamento, em caso
de proprietários não moradores o atendimento indenizatório se faz caso, tenha
necessidade de retirada do imóvel e mediante mínima documentação que
comprove a posse do bem.

46

Gostaria de saber se minha área aqui no industriário será
abrangida pela obra e se os moradores daqui serão
indenizados ou remanejados pra outras moradias. Desde ja
grata pelo retorno!

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Na área do Conjunto Industriário foram selados 73 imóveis. Quanto às soluções a
serem aplicadas, depende da condição de propriedade e moradia no imóvel em
processo de desapropriação.

47

O qual e a previsão de saída do industriário

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a entrada de obras no Industriário, somente será possivel estimar o
tempo, a partir da contratação da Contrutora da referida àrea e proposição de
plano de ataque

As casas do conjunto industriário tem a previsão de sair

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a entrada de obras no Industriário, somente será possivel estimar o
tempo, a partir da contratação da Contrutora da referida àrea e proposição de
plano de ataque

48

A partir do dia 15 de setembro todas a quartas-feiras, teremos uma equipe
técnica na Escola Municipal Aristóteles Comde, no local também
diponibilizaremos os mapas de intervenção, para consulta dos imóveis que serão
ou não objetos de reassentamento.

49

Qual a previsão de saida do local ja que sou impactada ?

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

50

sou cadastrada no prosamim e gostaria de saber se vamos
realmentec ser retirados desse local.pelo prosamim

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Todos os imoveis que receberam os selos do prosamin+ no ano de 2019, até
definição da poligonal de obra, encontram-se dentro da area de intervenção.

51

Quando realmente pretendem tirar os pessoal desse sufoco?

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Todos os imóveis que receberam os selos do Prosamin+, no ano de 2019, até a
definição da poligonal de obra, encontram-se dentro da area de intervenção.

52

As casas do conjunto industriário tem a previsão de sair

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a entrada de obras no Industriário, somente será possivel estimar o
tempo, a partir da contratação da contrutora da referida àrea e proposição de
plano de ataque

53

Quando vai tirar

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto a retirada dos imóveis, somente será possivel estimar o tempo, a partir
da contratação da contrutora da referida àrea e proposição de plano de ataque.

54

Quero saber definitivamente a data que vão começar a
indenizar as famílias que não opitaram pôr receber
apartamento. Ficarei muito grato se me derem essa
informação . Atenciosamente . Obrigado pela atenção .

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto ao pagamento das indenizações, somente será possivel estimar o tempo,
a partir da contratação da contrutora da referida àrea e proposição de plano de
ataque. Registramos ainda que, a ordem de pagamento de indenizações, será a
mesma de execução de obra e não por opçao de solução.

55

Como vai ser esse atendimento? Pois o representantes
escolhidos para representa a população esses não sabemos
quem nem quem são, e não informado nada

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Quanto ao atendimento de soluções será realizada visita técnica em todos os
imóveis devidamente cadastrados e impactados pela desapropriação. Para mais
esclarecimentos a partir do dia 15 de setembro de 2021, teremos plantões para
informações na Escola Municipal Aristoteles Comde (Área - SHARP e CJ.
INDUSTRIÁRIOS) e na Igreja Assembléia de Deus (Área- Manaus 2000 e SEDUC).

56

Temos um prédio com vários kitchinettes e tá marcado para
sair, como faço para saber sobre indenização? Valores? Ou
confirmar se realmente irá sair

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Aguardar a fase de reassentamento, na qual a equipe da SUHAB realizará visitas
aos imóveis, conforme frente estabelecida pela poligonal de obra, que ainda está
em definição.

57

Gostaria de saber se existe data pra sermos indenizados e se
ao chegar na data quantos dias irão da pra encontrarmos uma
outra casa pra comprarmos? A pergunta principal é quando
vamos ser indenizados!

PREVISÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Aguardar a fase de reassentamento, na qual a equipe da SUHAB realizará visitas
aos imóveis, conforme frente estabelecida pela poligonal de obra, que ainda está
em definição.

58

Como faço para conseguir uma oportunidade de habitaçao
prosamin

CADASTROS

Dentro dos critérios de atendimento do Programa, o imóvel em questão deve
estar dentro da envoltória e poligonal de obra do PROSAMIN+ e o propritário
residir no imóvel para ser atendido com Unidade Habitacional.

59

Como faço para conseguir uma oportunidade de morar num
conjunto prosamin

CADASTROS

Dentro dos critérios de atendimento do Programa, o imóvel em questão deve
estar dentro da envoltória e poligonal de obra do PROSAMIN+ e o propritário
residir no imóvel para ser atendido com Unidade Habitacional.

60

Gostaria de saber se nesse programa do prosamin os
servidores públicos que não tem casa própria vão ser
contemplados.

CADASTROS

Dentro dos critérios de atendimento do Programa, o imóvel em questão deve
estar dentro da envoltória e poligonal de obra do PROSAMIN+ e o propritário
residir no imóvel para ser atendido com Unidade Habitacional.

