
  

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 23 de Dezembro de 2014 

Local: Centro Administrativo (Nova Mutum Paraná) 
 

 
Às 09h25min do dia 23 de dezembro de 2014, no Centro Administrativo de Nova 
Mutum Paraná deu-se início à reunião extraordinária do Grupo de Trabalho 
Urbano, juntamente com os representantes da Secretaria Municipal da Saúde 
(SEMUSA), Secretaria Municipal de Programas Especiais e Defesa Civil 
(SEMPEDEC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), onde o 
secretário  Domingos Araújo deu as boas-vindas aos presentes, explanou sobre os 
trabalhos da secretaria e ratificou o motivo da reunião, uma vez acordado junto aos 
representantes deste GT, para buscar soluções no combate aos mosquitos em 
Nova Mutum Paraná. Na sequência, os demais participantes também se 
apresentaram. 
 
O secretário da SEMUSA, Domingos Araújo, relatou sobre a mobilização ocorrida 
na última semana, em virtude das situações ocasionadas pelos mosquitos. 
Explicou, ainda, o compromisso acordado junto às lideranças de Nova Mutum 
Paraná. A secretaria informou que a concentração de mosquitos se deve aos 
desmatamentos realizados pelas Usinas, provocando um desequilíbrio ambiental. 
Explicou, ainda, sobre a ação em parceria com a Usina Jirau e informou sobre a 
solicitação dos moradores em usar inseticidas. O secretário explicou sobre as 
responsabilidades da ESBR junto a Nova Mutum Paraná, entendendo que as 
ações na localidade não são somente de incumbência da prefeitura de Porto Velho. 
O mesmo destaca o prejuízo econômico, ambiental e social na localidade em 
virtude da situação e enfatiza que não se trata de um trabalho fácil.  
 
Na sequência, o gerente de Meio Ambiente da ESBR, Veríssimo Neto, explica que 
a Usina Jirau conta com a parceria do IPEPATRO/Fiocruz, para o monitoramento 
de vetores. E, em função do combate à malária, a Usina Jirau investiu em ações 
voltadas à saúde, por meio da solicitação do IBAMA. Recursos foram 
disponibilizados ao Estado de Rondônia e Município de Porto Velho. Veríssimo 
ressalta, também, a diminuição dos mosquitos transmissores de malária e dengue 
no município. Afirma que o desenvolvimento do mosquito do gênero Mansonia, na 
localidade, não está relacionado ao desmatamento da Usina. Explica, ainda, que 
toda a empresa possui vários programas socioambientais, dentre eles o Programa 
de Saúde Pública e, para a execução deste, são disponibilizados recursos e 
distribuídos ao poder público nas esferas municipal e estadual. Todos os recursos 
voltados à saúde são feitos em parceria com a SEMUSA. Veríssimo Neto também 
esclarece que não é de incumbência do empreendimento desenvolver ações na 
área urbana. Informa, ainda, que a ESBR nunca se limitou em contribuir com as 
ações desenvolvidas no âmbito da Usina. O gerente explica que a ESBR buscou 
parcerias com a prefeitura de Porto Velho para combater os mosquitos do gênero 
em questão e, por liberalidade da própria ESBR, duas empresas foram contratadas 
para a limpeza dos criadouros e para a aplicação de biolarvicida, conforme 
orientado pelo Ministério da Saúde. 
 
O secretário sugere a criação de um grupo de trabalho composto pela comunidade, 
com a participação efetiva das equipes técnica da SEMUSA, ESBR, SEMA e 



  

 

representantes da comunidade. O secretário sugere também, também, a limpeza 
dos matos na localidade, em parceria com a SEMUSB.  
 
Posteriormente, a presidente da Associação das Mulheres, Ana Lúcia Arruda 
comenta sobre seu remanejamento para Nova Mutum Paraná ao afirmar que optou 
morar na localidade e, por isso, pede para que sejam tomadas as providências 
urgentes por parte do empreendimento e prefeitura. Ana Arruda afirma que a 
comunidade também está disposta a ajudar pacificamente, mas deseja uma 
solução. Da mesma forma desabafou o comerciante Jeová dos Santos, conhecido 
como “Leo” pela comunidade que pede soluções rápidas por parte da ESBR e 
prefeitura. 
 
 
Em seguida, o secretário da SEMPEDEC, Vicente Júnior reforçou que é necessário 
descobrir o motivo da proliferação dos mosquitos, pois eles não vão acabar, mas a 
situação pode ser amenizada. Por sua vez, a chefe de divisão da SEMA, Lucianara 
Camargo sugeriu que a prefeitura se organize para realizar um mutirão na 
localidade para combater os vetores.  
 
 
Dando continuidade, Veríssimo Neto informa que solicitou uma atenção maior por 
parte do IPEPATRO para analisar o desenvolvimento dos mosquitos. Porém, o 
resultado dos trabalhos não é a curto prazo. Independente disso, Veríssimo afirma 
que ESBR está promovendo as ações nos criadouros, fazendo a limpeza e 
aplicação do biolarvicida. Enfatiza, ainda, que o resultado do monitoramento tem 
sido favorável.  
 
Na sequência, o biólogo da empresa Jequitibá, Hugo de Oliveira, explanou sobre 
os trabalhos de aplicação dos biolarvicidas informando que o resultado das ações 
não é a curto prazo. Reforçou, também, a necessidade de a comunidade colaborar 
evitando o descarte de lixo nos bueiros e nas margens do igarapé.  
 
Dando prosseguimento à reunião, o secretário da SEMPEDEC informa que já estão 
sendo providenciadas ações para Nova Mutum Paraná, a exemplo da atividade da 
limpeza urbana que está em processo de licitação, também uma parceria com a 
SEMOB, para revitalização das ruas da localidade, e EMDUR, para ações de 
melhorias da iluminação urbana. 
 
 
Encaminhamentos:  
 

 O secretário da SEMUSA reforça a sugestão da criação de uma comissão 
composta por uma equipe multidisciplinar formada pelos representantes da 
comunidade, equipe técnica da SEMUSA, ESBR, SEMUSB, SEMPEDEC e 
SEMA; 

 Comerciante Jeová dos Santos solicita por parte da SEMUSA uma caçamba 
para os comércios de Nova Mutum Paraná para que tenham condições de 
destinar o lixo corretamente. Solicita, também, ao empreendimento que 
fiscalize as empresas subcontratadas que realizam reformas das casas; 



  

 

 Secretário da SEMUSA ratifica os trabalhos em parceria com a ESBR, por 
meio das empresas subcontratadas, por meio de fumacê e tratamento nos 
criadouros.  

 
 
A reunião foi encerrada às 10h40min. A lista de presença segue anexada a este 
documento, como comprovação de presença.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


