Balanço de nove meses do Governo Amazonino Mendes
Relatório de atividades da SPF

Entrega de mais de 5 mil títulos em Manaus
No ano de 2017, as entregas de títulos definitivos de terras começaram no
Governo Amazonino Mendes, beneficiando 5.563 pessoas até a primeira quinzena de
junho/2018.
A primeira foi em dezembro de 2017 e beneficiou 1.760 famílias dos bairros:
Amazonino Mendes, Tancredo Neves, Nossa Senhora de Fátima, Francisca Mendes,
Raio de Sol, São José e Zumbi.
Em seguida, no dia 20 de janeiro de 2018, 1.137 famílias nos bairros Alvorada,
Vila Marinho, Compensa, Bairro da Paz e Santo Agostinho.
No dia 3 de fevereiro foram entregues mais 1.000 títulos definitivos, nos bairros
Redenção; Dom Pedro; Jardim Tropical; Lírio do Vale; Nova Esperança e São Jorge.
Dia 15 de maio mais 569 famílias nos bairros Cidade de Deus/Braga Mendes.
Em junho/18, foram 229 títulos para moradores do Conjunto Ouro Verde; 312
títulos na Compensa, 371 para moradores do Monte das Oliveiras e 185 no N. Sra. de
Fátima.

Entrega de Títulos no interior
No Governo Amazonino Mendes foram retomadas as entregas de títulos nos
municípios do interior do Amazonas. Já foram beneficiadas 414 famílias de Novo
Airão; 415 em Boa Vista do Ramos, 125 em Caapiranga e 583 em Barreirinha.

Implantação do Fórum Fundiário
A SPF tem uma demanda de quase 20 mil processos de regularização fundiária
no interior do Estado, que estavam paralisados desde a extinção do Instituto de Terras
do Amazonas (Iteam), em 2015. Para solucionar o problema foi criado o Fórum
Fundiário (Portaria 097/2017 publicada no Diário Oficial no dia 19 de dezembro de
2017), visando um espaço democrático de discussão, participação e controle social às
questões relativas ao ordenamento fundiário no interior do Amazonas, objetivando a
interface entre o Estado e os munícipios do Amazonas.
Já foram realizadas três reuniões do Fórum Fundiário, nos municípios de
Caapiranga, Boa Vista do Ramos e Barreirinha.
Como resultado desse trabalho, que conseguiu solucionar uma pendência que se
arrastava há décadas, já está agendada a entrega de 500 títulos em Barreirinha. A meta é
entregar um total de 2.000 títulos, em cooperação com o Município, promovendo a
regularização fundiária em toda a área urbana de Barreirinha.

Ações em andamento
A SPF está com processo de licitação em andamento para regularização
fundiária de 12.650 lotes de terra, em nove bairros de Manaus e área urbana e rural de
13 municípios do Amazonas.
Convênio com o ProFloram (Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento
e Conservação da Floresta no Estado do Amazonas), para regularização fundiária de
500 lotes rurais nos municípios de Parintins, Novo Aripuanã e Nhamundá.
Regularização Fundiária de aproximadamente 26 mil processos pendentes de
documentação/vistoria/relatório socioeconômico, em área urbana de Manaus. O
processo seletivo para contratação temporária de profissionais (assistentes
sociais/vistoriadores/cadistas) está sendo realizado em parceria com AADES.
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