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Com quase cem por cento das obras 
concluídas e as três comportas 
instaladas, o Canal de Descarga 
Caripunas Beira-Mar deverá entrar 
em funcionamento até o fim do ano. O 
tráfego na Avenida Bernardo Sayão 
com a Rua dos Caripunas deverá ser 
liberado em breve. 

“Essa é a maior obra de infraestrutura 
da cidade. É um grande investimento, 
todo o projeto foi refeito para 
modernizar o sistema de drenagem 

com as comportas que possibilitarão 
não ter mais alagamentos”, declarou 
o prefeito Edmilson Rodrigues.

Orçada em R$ 29 milhões, com 
recursos próprios da Prefeitura, o 
Canal de Descarga beneficiará 
diretamente 30 mil moradores e 
indiretamente mais de um milhão 
com a redução dos alagamentos no 
bairro do Jurunas e partes dos 
bairros da Cidade Velha e Batista 
Campos.

A Prefeitura de Belém avança 
nas  negoc iações  com os 
moradores para o inicio das 
desapropriações dos terrenos 
localizados em áreas de obras. 
Os moradores já foram orienta-
dos em diversas ocasiões e 
aguardam ansiosamente por 
uma decisão. 
A Prefeitura de Belém por meio 
do Programa de Saneamento da 
Bacia da Estrada Nova (Proma-
ben) começou a receber as 
documentações comprobatórias 
dos imóveis no início de novem-
bro. Além dos 18 já previstos, 
outros seis donos de imóveis 
também já pediram inclusão na 

PREFEITURA INICIA DESAPROPRIAÇÕES PARA NOVAS OBRAS
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CANAL DE DESCARGA SERÁ ENTREGUE EM JANEIRO

O Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar está aberto para o rio e estará em pleno funcionamento até o fim do ano
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enlista de negociações. Hoje, 25 donos de imóveis estão em negociação.

Os moradores foram orientados sobre o PER em reunião
realizada no dia 23 de novembro de 2022.
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Em outra frente, o Promaben 
começa a conversa com os morado-
res da Ilha Bela para explicar sobre 
os termos do Plano Específico de 
Reassentamento e sobre quais 
soluções estão à disposição dos 
moradores.
Para dar início às obras será preciso 
a retirada de 71 imóveis que estão 
posicionados sobre o canal da 
Avenida Generalíssimo Deodoro.
Em reunião realizada no dia 23 de 
novembro no Centrão da Paróquia 
de Santo Antônio de Lisboa, 
técnicos do Promaben e comunida-
de discutiram os detalhes sobre o 
remanejamento. As negociações 
estão em andamento e a previsão 
de término é início de 2023. 
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MORADORES DA ILHA BELA SÃO ORIENTADOS SOBRE O PER
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Técnicos do Promaben recebe documentos para
abertura de processos de desapropriação



A Prefeitura da nossa gente está constru-
indo o Conjunto Habitacional e Comercial 
para abrigar os moradores que serão 
remanejados dos locais de obras. 
Local izado na Travessa Quint ino 
Bocaiúva, entre Travessa Honório José 
dos Santos e Avenida Bernardo Sayão, no 
bairro da Condor, o Conjunto terá 22 
blocos de quatro andares, com quatro 
apartamentos por andar, perfazendo 372 
unidades habitacionais. 
Inicialmente projetado para 14 blocos com 
244 unidades, serão acrescentados mais 
oito blocos com 128 unidades com a 
construção do Conjunto Habitacional 
Adicional, no mesmo local.
Orçadas em R$ 37 milhões, com recursos financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID, as obras foram iniciadas em janeiro e têm prazo de entrega de 24 
meses. Mas já a partir do primeiro semestre do ano que vem deverão começar a ser 
entregues as primeiras unidades habitacionais.

CONJUNTO HABITACIONAL ABRIGARÁ REMANEJADOS

Entre as obras que ainda serão realizadas 
pelo Promaben estão a duplicação da 
Avenida Bernardo Sayão com a instala-
ção de aduelas, entre Mundurucus e a 
Rua Engenheiro Fernando Guilhon e 
finalmente até a Avenida Alcindo Cacela. 
O projeto inclui a urbanização da orla, a 
construção do Canal de Descarga com 
sistemas de comportas do Canal da 
Quintino Bocaiúva e obras de micro 
drenagem, sistema viário, urbanização, 
sinalização e melhorias do sistema de 
abastecimento de água.
Na área da Ilha Bela, na Cremação, será 
feita a dragagem do canal da Avenida 
Generalíssimo Deodoro entre Fernando 
Guilhon e Padre Eutíquio. A construção 
de pontes na Passagem Silva, na Rua dos 
Timbiras e na Fernando Guilhon, além de 

Fo
to

s:
 A

sc
o

m
 P

ro
m

ab
en

OBRAS NO MIOLO DO JURUNAS E ILHA BELA JÁ ESTÃO EM LICITAÇÃO
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As primeira unidades habitacionais começarão
a ser entregues no primeiro semestre de 2023.

curvas do canal e de macrodrenagem da Travessa 14 de Março com a Rua dos Caripunas 
e na Rua dos Caripunas com a Avenida Generalíssimo Deodoro. Nessa mesma área será 
construída a Bacia de Detenção que terá a função de armazenar a água da chuva para 
evitar alagamentos. Está prevista ainda a construção da Unidade de Referência de 
Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas (URVET). Além dessas obras, estão 
previstas ainda, no Miolo do Jurunas, a construção 50 quilômetros de rede de esgoto com 
ligações intradomiciliares, sete estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de 
Esgoto que será uma das maiores de Belém, além de sistema viária e obras urbanísticas. 

O projeto da Bacia de Detenção, na Ilha Bela,
inclui áreas de esporte e lazer
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400 PESSOAS RECEBEM PREPARAÇÃO EM OFICINAS DO PROMABEN

Promaben viabiliza obras eleitas pelo Tá Selado!

Cerca de 400 moradores dos 
bairros do Jurunas, Condor e 
Cremação foram orientados 
em nove oficinas realizadas 
neste ano pelo Programa de 
Saneamento da Bacia da 
Estrada Nova (Promaben), da 
Prefeitura de Belém, para os 
m o r a d o r e s  d o s  b a i r r o s 
atendidos pelas obras do 
programa.Entre outras, foram 
r e a l i z a d a s  o fi c i n a s  d e 
T é c n i c a s  d e  R á d i o , 
Reaproveitamento de Óleo 
Usado, Compostagem e Horta 

Vertical de março a novembro.
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Jovens dos bairros beneficiados pelas obras do Promaben puderam
ainda visitar os estúdios da Rádio Cultura em Belém

O s  C o n s e l h e i r o s  d o  F ó r u m 
Permanente de Participação Cidadã 
Tá Selado! da Prefeitura de Belém, 
aprovaram obras prioritárias para os 
bairros do Jurunas, Condor e 
Cremação nas áreas de saúde e 
educação
As obras serão executadas por meio 
do Programa de Saneamento da 
Bacia da Estrada Nova (Promaben). 
Entre as obras selecionadas 
estavam três novas Unidades 
Básicas de Saúde, além de um 

moderno laboratório que servirá a toda a cidade.
Representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semec), do Tá Selado e do 
Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) fizeram uma visita 
técnica, em 7 de abril e aprovaram os terrenos para a construção dos equipamentos de 
educação infantil, fundamental e das escolas-creche nos bairros do Jurunas e na 
Condor. Também estão previstas Unidades Básicas de Saúde para os três bairros, além 
de reformas de equipamentos.

O Prefeito Edmilson Rodrigues prestigiou a posse dos fiscais das
Cofis do Jurunas, Condor e Cremação no dia 06 de maio
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POPULAÇÃO É OUVIDA EM CONSULTAS PÚBLICAS
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PLANO ESPECÍFICO DE REASSENTAMENTO TAMBÉM É DEBATIDO

Em 2022, a Prefeitura de Belém, por 
meio do Promaben, esteve em 
contato com a população através de 
consultas públicas para discutir 
todas as iniciativas e projetos de 
obras que devem melhorar as 
condições de vida dos moradores 
da cidade. 
O Programa abriu o ano consultan-
do a população sobre as Obras do 
Conjunto Habitacional e Comercial 
da Condor. Entre 10 e 21 de janeiro, 
os moradores do bairro e os benefi-
ciários da obra puderam questionar 
a prefeitura de Belém, sobre pra-
zos, mecanismos de recuperação 
em caso de acidentes e sobre os 

transtornos que a obra causaria a vizinhança. No dia 21 de janeiro todas as perguntas foram 
respondidas em consulta pública online, pelo Coordenador Geral do Programa, Rodrigo 
Rodrigues.

O Coordenador Geral do Promaben Rodrigo Rodrigues apresentou
o Programa aos moradores dos bairros beneficiados

Em fevereiro, de 01 a 20, a pauta era o 
Plano de Controle Ambiental do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. O 
Sistema que pretende fazer a ligação 
direta do esgoto de 21 mil casas a 
Estação de Tratamento de Esgoto. 
Durante 20 dias a população pode 
conhecer melhor os impactos ambien-
tais do Sistema.
Durante o ano de 2022, a população de 
Belém também conheceu melhor o 
Plano Específico de Reassentamento 
(PER), que detalha como a prefeitura vai 
lidar com os moradores afetados pelas 

obras. Foi discutido entre os dias 10 e 17 de maio.
Em novembro é a vez da Consulta Pública Ampliada que reúne projetos para discutir sobre as 
obras adicionais do Conjunto Habitacional, o PER para o Miolo do Jurunas e da Unidade de 
Referência de Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas. 

As Consultas Públicas reuniram centenas de moradores dos bairros afetados pelas obras
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COFIS CONSOLIDAM PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROMABEN
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FISCAIS RECEBEM FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM OFICINAS

 A participação organizada das 
comunidades que serão beneficia-
das pelas obras que a Prefeitura 
realiza por meio do Promaben se dá 
principalmente por meio das 
Comissões de Fiscalização de 
Obras e Serviços (Cofis).
As Cofis do Jurunas, Condor e 
Cremação, com 25 fiscais cada, 
foram eleitas em abril deste ano. A 
eleição foi organizada por meio do 
Escritório de Gestão Participativa 
d o  P r o m a b e n  e  d o  F ó r u m 
Permanente de Part ic ipação 
Popular Tá Selado. Os fiscais foram 
empossados no dia 6 de maio.
Os novos fica is  de obra  do 

Promaben receberam uma carteira de identificação assinada pelo Prefeito Edmilson 
Rodrigues que dá a eles poderes para acompanhar e se for necessário até paralisar as 
obras quando elas não estiverem de acordo com os projetos elaborados pelo Programa.

Posse dos membros das Cofis dos bairros do
Jurunas, Cremação e Condor, no dia 06/05.

Uma série de oficinas de formações 
específicas para cada Cofis, de acordo 
com o bairro e as obras foram realiza-
das em julho e agosto com o objetivo 
de preparar os fiscais para o exercício 
de suas funções. As oficinas de 
formação reuniram um total de 68 
fiscais nos dias 07/07 (geral) e 03/08 
(Jurunas), 10/08 (Condor) e no dia 
17/08 (Cremação).
No dia 17/11 os integrantes da Cofis do 
Jurunas visitaram as obras do Canal 
de Descarga Caripunas Beira-Mar. No 
dia 25/11 os integrantes das Cofis do 
Jurunas e da Condor visitaram as 

obras do Conjunto Habitacional e Comercial, na Travessa Quintino Bocaiúva, próximo a 
Bernardo Sayão. 

Abertura das oficinas de formação dos membros
das Cofis do Jurunas, Condor e Cremação
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