
  

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 04 de Julho de 2014 

Local: Auditório do Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 
Às 09h25min do dia 04 de julho de 2014, no 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 
informou que irá apresentar as respostas dos questionamentos levantados na 
última reunião, a seguir:  
 

- Reunião com a Diretoria da Associação Atlética Nova Mutuense 

Veríssimo Neto apresentou aos presentes, o presidente da Associação Atlética 
Nova Mutuense, Jaime Oliveira, que na oportunidade esclareceu os 
questionamentos das lideranças. O presidente da associação explicou que o intuito 
da implantação do clube é atender à população de Nova Mutum Paraná. Jaime 
Oliveira enfatizou ainda a importância da taxa de manutenção para manter a 
qualidade do clube. Explicou, também, que atualmente, o custo para manutenção 
do clube é no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e a diferença deste custo é 
financiada pela ESBR. Outros questionamentos também foram feitos, conforme 
constam na sequência. Quanto ao valor da taxa de uso do clube aos remanejados, 
Veríssimo Neto explica que a ESBR apresenta a proposta de 50% de desconto aos 
remanejados ficando esta com o valor de R$ 60,00 (plano familiar), durante 3 anos, 
a partir desta data, tendo os interessados 90 dias para se associarem no clube, o 
qual foi aceita por maioria pelo GT Urbano.  

Questionamentos: 

- Quando se encerra a atual gestão da associação? 

A atual gestão encerra em meados de outubro de 2014. Jaime Oliveira explica que 
são dois anos de gestão. 

- Quanto aos fins lucrativos da associação, como é reinvestido? 

Em resposta, Jaime Oliveira explica que todo o lucro é reinvestido ou em 
manutenção ou em novo investimento para clube. 

- Quanto ao uso da piscina, é oferecido o serviço de salva vidas? 

Em todas as oportunidades de eventos, para garantir a segurança, a diretoria 
contrata bombeiros civis.  

- Quanto à área administrativa do clube, há profissional técnico responsável? 

Tudo que há hoje em estrutura do clube, a ESBR está apoiando. A intenção é que 
daqui a dois anos, a associação possa se manter sozinha e toda a diretoria e 
conselho será formado por associados e demais membros. Quanto à questão 
administrativa, a associação conta com equipe interna e apoio de Conselheiros, 
que realizam trabalho voluntário. Quanto ao trabalho de manutenção, este é feito 
por prestadores de serviço.  



  

 

No término desta discussão, Jaime Oliveira se despediu e agradeceu a atenção de 
todos e se colocou à disposição para sanar outros questionamentos caso houver. 

- Construção do Balneário em Nova Mutum Paraná 

A equipe de Socioeconômica aguarda a minuta protocolada na Semusa, AGEVISA 
e SEMA, encaminhando o laudo técnico do balneário recreativo de Nova Mutum 
Paraná, conforme acordado em reunião realizada em 11/02/2014. 

- Construção nas áreas de lazer na Fase I de Nova Mutum Paraná (Campo 
Society e quadra de Piso) 

Veríssimo Neto se comprometeu a verificar a possibilidade de maquinário para a 
raspagem do campo de areia, na área da UDAMA e na quadra de areia próximo ao 
colégio Einstein.   

- Situação das Bolsas de estudos do Colégio Einstein de Nova Mutum Paraná 
cedidas pela ESBR 

Veríssimo Neto informou que buscará informações quanto à renovação ou não do 
contrato das bolsas de estudos do Colégio Einstein, destinadas aos filhos de 
remanejados e funcionários da ESBR.  

Encaminhamentos: A liderança levantou questionamento quanto à lotação no 
transporte das vans e sugeriu, para a próxima reunião, a participação dos diretores 
do Colégio Einstein. 

 

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

De acordo com Veríssimo Neto, em conversa com o senhor João Henrique da 
Construtora Camargo Corrêa, o mesmo explica que ainda está verificando a 
questão do CND e a forma de venda das casas. Veríssimo se compromete a 
convidar, para a próxima reunião, o senhor João Henrique, da Construtora 
Camargo Corrêa, caso houve algo definido sobre o assunto. 

- Escrituras dos Pontos dos Autônomos, Associações, Casas dos Moradores 
Reassentados, e os Pontos Comerciais  

Veríssimo Neto explica que os lotes são escriturados, porém as benfeitorias estão 
em processo de averbação.  A ESBR está aguardando o retorno do cartório 
referente à documentação dos 06 pontos comerciais. 

- Situação da Doação das Casas para as Associações de Mulheres e 
Gaioleiros, Observatório e Cooperativa (urgência); 

Veríssimo Neto explica que a ESBR já informou em reuniões anteriores que no 
momento não há casas disponíveis, devido à rotatividade de empresas precisando 
das casas para dar continuidade aos serviços. Após a disponibilidade destas, a 
ESBR entrará em contato para realizar o repasse das referidas estruturas. Quanto 
ao ponto comercial para a senhora Terezinha, da loja Capibaribe, a ESBR junto ao 
jurídico está verificando as documentações da proprietária. 



  

 

- Abertura de discussão sobre a Administração da UDAMA e o 
OBSERVATORIO JIRAU entre a Comunidade de Nova Mutum Paraná, ESBR e 
Associações 

A liderança solicita a parceria na gestão da UDAMA E Observatório. Em resposta, 
Veríssimo Neto explica que todas as organizações não governamentais criadas, 
foram apoiadas pela ESBR, visando benefício da comunidade num todo e 
reconhece o apoio da liderança. Enfatiza ainda que toda organização necessita de 
um custeio e, para essas funcionarem precisam do apoio da cooperativa. Veríssimo 
se comprometeu em conversar com coordenadora do Programa de Educação 
Ambiental, Adelina Fonseca e, posteriormente, dialogar com as demais lideranças.  

Encaminhamentos: As lideranças solicitam, para a próxima reunião, a 
participação do diretor Institucional da ESBR, José Lúcio de Arruda Gomes.  

Outros encaminhamentos: No término da reunião, a liderança solicitou para a 
próxima reunião, a participação das empresas terceirizadas que atuam no canteiro 
de obras e que residem em Nova Mutum Paraná, para estreitar a relação com a 
comunidade. 
 
Próxima reunião: 29 de agosto, sexta-feira, às 17h.  
Local: Centro Administrativo de Nova Mutum Paraná.  
 
A reunião foi encerrada às 12h00min 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.  
 
 




