
  
 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 

 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 26 de agosto de 2015 

Participantes: Membros do GT e equipe técnica da ESBR 

Horário de início: 15h29min 

Às 15h29min do dia 26 de agosto de 2015, no Centro Cultural de Nova Mutum 

Paraná deu-se início à reunião do Grupo de Trabalho (GT) Urbano, juntamente 

com as lideranças da localidade, onde o gerente de Socioeconomia da ESBR, 

Veríssimo Neto deu boas vindas aos presentes. Posteriormente, expôs as 

respostas dos questionamentos gerados na última reunião do GT, a seguir.  

- Situação da entrega do Museu para a Prefeitura, reforma da caixa d’água 
(se possível restauração profissional) e a decisão do projeto Museu a Céu 
aberto. 

Em resposta, Veríssimo Neto explica que as tratativas continuam em 

andamento com o IPHAN e Funcultural. Veríssimo enfatiza que a ESBR vai 

tentar realizar novas reuniões com essas instituições. Com relação à caixa 

d`água, Veríssimo informa que a ESBR já solicitou a contratação de uma 

empresa para elaborar o projeto de implantação da mesma no local exato.  

Encaminhamentos: 

• O GT Urbano irá marcar reunião com a prefeitura sobre a entrega do 

Museu.  

- Solicitação do documento referente à transferência dos terrenos das 
casas pertencentes a Camargo Corrêa 

Veríssimo Neto realiza durante a reunião, a entrega das cópias dos contratos 

firmados entre a ESBR e Camargo Corrêa referente à doação de 600 terrenos, 

em Nova Mutum Paraná de responsabilidade da CCCC. 



  
 

 
 

- A decisão sobre as casas pertencentes à ESBR já desocupadas para a 
negociação com a comunidade 

Em resposta, Veríssimo Neto informa que as casas serão negociadas conforme 

a desmobilização da obra.  

- Previsão da entrega do barracão da Feira Livre de Nova Mutum Paraná, 
pois o atual local da Feira livre de Nova Mutum Paraná está irregular de 
acordo com a legislação vigente sendo sujeito a imposição de sansões 
legais 

Veríssimo Neto explica que a entrega do barracão está prevista para este ano 

(2015). Porém, a ESBR aguarda a disponibilidade da ENESA, para 

desmontagem do barracão na Usina Jirau e montagem do mesmo em Nova 

Mutum Paraná. 

- Relatório do plano de ação e atividades contra o mosquito do gênero 
Mansonia  

Veríssimo Neto comunica que está sendo realizada uma proposta para 

Pesquisa e Desenvolvimento. Explica, também, que o relatório dos resultados 

das pesquisas da empresa já contratada, o IPEPATRO – Instituto de Pesquisas 

em Patologias Tropicais, será apresentado aos membros do GT Urbano.  Na 

ocasião, Veríssimo Neto apresentou aos presentes, a lista dos equipamentos 

que foram doados este ano e que ainda serão doados à Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMUSA, por parte da ESBR. 

- Solicitação do documento referente ao acordo firmado entre ESBR e 
CAERD sobre o reajuste do Saneamento Básico e o Tratamento Água de 
Nova Mutum Paraná e o documento referente ao subsídio da ESBR 
destinado a CAERD para realização de trabalhos a serem realizados em 
Jaci Paraná e Nova Mutum Paraná 

Em resposta, Veríssimo Neto informa que a ESBR levantará o relatório de não 

conformidade para a entrega ao Grupo de Trabalho, na próxima reunião.  



  
 

 
- Solução sobre o a área que será doada para os eventos comunitários e 
esportivos da comunidade de Nova Mutum Paraná. 

Veríssimo Neto explica que foi realizada a delimitação da área que será doada 

para a Associação das Mulheres. Na ocasião, Veríssimo Neto mostrou aos 

presentes o mapa de localização da área que será doada.  

De forma unânime, o Grupo de Trabalho aprovou e aceitou a área a ser doada 

pela ESBR, localizada próxima ao poliesportivo a ser construído pela 

Eletronorte, onde atualmente encontra-se o campo de futebol da prefeitura de 

Porto Velho. A cópia do mapa de localização da área foi entregue ao Grupo de 

Trabalho.  

- GT solicita a presença do proprietário do colégio Einstein  

O Grupo de Trabalho expõe situações ocorridas no colégio Einstein, tais como:  

A falta de ar condicionado; material didático; manutenção dos bebedouros e 

utilização de celulares em sala de aula. Em resposta, Veríssimo Neto informa 

que a área responsável da ESBR encaminhará as reclamações à direção do 

colégio.  

- Encaminhamentos: 

• Durante reunião do GT com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMA, realizada no dia 21 de agosto de 2015, esta se comprometeu a 

fazer uma campanha de Gerenciamento de Resíduos, em Nova Mutum 

Paraná, nos dias 16, 17 e 18/09 (planejamento para realização de 

atividade de casa em casa). A ESBR se comprometeu a fazer a 

impressão do material da campanha. Porém, a até a presente data, a 

SEMA não fez a entrega do layout do folder para a impressão. Ainda 

nesta reunião, o secretário Edjarles Benício se comprometeu a convocar 

uma reunião com os secretários municipais de Porto Velho, em Nova 

Mutum Paraná.   

Próxima reunião: 16 de outubro de 2015 (sexta-feira), às 15h.  

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 



  
 

 
 

A reunião foi encerrada às 17h56min, com a leitura da Ata. Sendo a lista de 

presença anexada a este documento, como comprovação de presença e 

aceitação do que foi constado nesta Ata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


