
  

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 22 de Outubro de 2014 

Local: Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 

 
Às 17h31min do dia 22 de outubro de 2014, no auditório do Centro Cultural de Nova 
Mutum Paraná deu-se início à reunião do Grupo de Trabalho Urbano, onde o gerente de 
Meio Ambiente da ESBR, Veríssimo Neto deu boas vindas aos presentes e fez a 
apresentação das respostas dos questionamentos. Destacou, também, a importância da 
apresentação dos resultados da pesquisa de interesse quanto à adesão do clube de Nova 
Mutum Paraná. 
Na sequência, a analista de Socioeconomia da ESBR, Clariana Belém agradeceu a 
presença de todos e enfatizou sobre o processo da realização da pesquisa de interesse 
junto aos remanejados da antiga Mutum Paraná. Clariana explanou, detalhadamente, 
sobre o método da pesquisa realizada, sendo ao todo 124 famílias visitadas, entre 
residentes em Nova Mutum Paraná e residentes no Reassentamento Rural Coletivo. 
Destas, 119 famílias foram entrevistadas pessoalmente e, cinco, não foram encontradas no 
momento da visita. O resultado da pesquisa aponta 61% de aceitação à adesão ao 
benefício e 39% não tem interesse. Com base nos dados, a conclusão da pesquisa resulta 
que, em sua maioria, a comunidade aceita a adesão do benefício, em Nova Mutum 
Paraná. 
   
Questionamentos:  
 

• O senhor Emídio Virgílio da Silva solicitou a garantia da aquisição de um terreno 
para que, futuramente, seja construído um balneário por ele mesmo. Em resposta, 
Veríssimo Neto explica que a área física de Nova Mutum Paraná não pertence à 
ESBR e, sim à prefeitura de Porto Velho.  

 
Encaminhamentos:  
 

• O GT Urbano irá marcar uma reunião com a prefeitura de Porto Velho, Sema, 
Sedam, IBAMA e representantes da ESBR para ser discutido quanto à área a ser 
usada, futuramente, para a construção do balneário; 

• Clariana Belém informou que, no início do mês de novembro será feito o trabalho 
de comunicação junto à comunidade para realizar a inscrição dos moradores 
interessados pela adesão do clube de Nova Mutum Paraná. 

  
- Construção de mais áreas de lazer na Fase 1 de Nova Mutum Paraná (campo 
society e quadra de piso) e mais areia para as quadras situadas nas praças 

ESBR informa que foram doados três postes até o presente momento. E, posteriormente 
serão doados mais três, sem data prevista. 

- Resposta sobre as casas da Camargo Corrêa (600 casas) a serem vendidas 

ESBR informa que construtora Camargo Corrêa disponibilizará as casas para a venda, a 
partir da entrega das casas à ESBR. Somente irão disponibilizar as casas até que todas 
estejam 100% desmobilizadas.  

- Entrega dos Pontos dos 06 autônomos (terreno) e situação da loja de dona 
Terezinha. 



  

 

ESBR aguarda a ida dos autônomos ao cartório Carvajal para reconhecimento de firma, 
para posteriormente darem conclusão à documentação. Quanto à situação de dona 
Terezinha, a loja da mesma já foi entregue no Centro Comercial de Nova Mutum Paraná. 

- Situação das escrituras das casas de Nova Mutum Paraná 

ESBR informa que está em processo no cartório Gouveia a averbação das construções 
dos terrenos de Nova Mutum Paraná. Após o término do processo, a ESBR irá encaminhar 
para o cartório Carvajal para a conclusão do processo das inscrições das escrituras 
públicas definitivas. 

- Doação de casa para a Associação das Mulheres e Gaioleiro, Observatório e 
Cooperativa 

ESBR informa que, neste momento, não há casas disponíveis para doação, conforme já 
registrada em ATA, em reuniões anteriores juntamente com este Grupo de Trabalho. A 
doação das casas está prevista após 100% da desmobilização das empresas atuantes no 
canteiro de obras, prevista para o primeiro semestre de 2016. 

- Cursos de aperfeiçoamento técnico e profissional para os reassentados e criação 
de um cadastro dos mesmos com suas formações profissionais e a posteriormente a 
contratação destes 

ESBR informa que disponibilizou curso de administração rural em parceria com o SENAR, 
porém, no primeiro momento, destinado para o Reassentamento Rural. Posteriormente, 
buscará cursos para o Reassentamento Urbano. A ESBR informou, também, que foram 
oferecidos diversos cursos à comunidade, por meio do Pronatec, em parceria com a 
prefeitura de Porto Velho e governo Federal. 

- Comunidade questiona sobre a proliferação de mosquitos da espécie Manssoni na 
localidade 

Encaminhamentos:  

O GT irá encaminhar um documento à prefeitura, para limpeza do igarapé e fumacê, no 
prazo de 10 dias. Não respondido, o grupo irá procurar o prefeito de Porto Velho. 

- Galpão da feira de Nova Mutum Paraná 

ESBR informa que, no momento, não há recurso para a construção do galpão da feira. 
Pois, a prefeitura não abrirá mão de outros projetos para a realização deste. Portanto, a 
ESBR irá tentar viabilizar o projeto da feira, provisoriamente, atendendo à solicitação da 
comunidade. Veríssimo acrescenta que, o piso será construído de acordo com o tamanho 
do projeto oficial e, também, será providenciado uma cobertura de lona para o local, além 
da construção de quatro banheiros e instalação de água e energia.  

- Visita ao canteiro de obras da UHE Jirau 

Dona Ana Lúcia Arruada solicita apoio para realizar visita ao canteiro de obras da UHE 
Jirau. Em resposta, Veríssimo Netto solicita lista de interessados e tentará viabilizar a 
solicitação. 



  

 

 
Próxima reunião: 11 de dezembro (quinta-feira), às 17 horas. 
Local: Auditório do Centro Cultural de Nova Mutum Paraná. 
 
 
A reunião foi encerrada às19h35min 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
  


