
  

 

ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 11 de Dezembro de 2014 

Local: Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 

 
Às 17h25min do dia 11 de dezembro de 2014, no auditório do Centro Cultural de 
Nova Mutum Paraná deu-se início à 17ª 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 questões levantadas na última 
reunião a seguir: 
 
- Resposta da construtora Camargo Corrêa sobre as casas a serem 
desocupadas em Nova Mutum Paraná 
 
De acordo com Veríssimo Neto, a construtora Camargo Corrêa está se preparando 
para entregar as casas à ESBR.  Veríssimo afirma ter conversado com João 
Henrique, gerente da Camargo Corrêa, que informou que ainda falta regularizar as 
escrituras das casas a serem passadas para a ESBR. João Henrique disponibilizou 
o seu telefone para contato, para melhores esclarecimentos sobre o assunto.  
 
- Aquisição provisória para a Sede da Associação das Mulheres 
 
Veríssimo Neto reforça que a ESBR ainda não tem como entregar a casa. Após a 
Camargo Corrêa fazer a entrega das suas casas, é provável que a casa para a 
Associação das Mulheres seja entregue, prevista para 2015. 
 
- Comparecimento do presidente da Associação Atlética Nova Mutuense 
 
De acordo com o professor Guilherme Isaías, o clube está irregular. Ele afirma que 
ligou para o conselho e constatou-se que o clube não está cadastrado. De acordo 
com presidente da associação, Jaime Oliveira, foi feito o contato com a empresa 
prestadora de serviço responsável pela equipe do clube e a mesma afirma que o 
clube está regular, junto aos órgãos de fiscalização. Quanto à entrada do clube, 
com a carteira da associação e RG, Jaime Oliveira explica que é necessária 
somente a carteira da associação, sendo o procedimento não habitual, solicitar 
carteira do RG. Quanto ao pagamento da mensalidade, Jaime Oliveira explica que 
independente dos dias de uso do associado, a mensalidade é cobrada 
mensalmente após a data de inscrição. Explica ainda que vai buscar informações 
sobre a questão de cancelamento do mês de uso, caso o associado não tenha 
interesse de usufruir do clube no mês. Outra questão é quanto ao prazo de 
cancelamento, em que segundo Jaime, o associado pode cancelar o contrato 
qualquer dia. Porém, para se associar novamente, terá um período de três meses 
de carência.  
Veríssimo Neto destaca que não há diferenciação entre os associados, salvo, 
quanto à mensalidade dos remanejados que foi reduzida 50% do valor, sendo este 
um benefício aos moradores. 
A analista de socioeconomia da ESBR, Clariana Belém enfatiza que as inscrições 
dos remanejados iniciou em 20 de novembro e encerra 2 de Março de 2015. 
 
 



  

 

Encaminhamentos:  
 
- Professor Guilherme e Ana Arruda sugere que o presidente da associação realize 
uma reunião com a equipe de funcionários do clube para que seja discutido sobre o 
relacionamento dos funcionários com os associados. 
 
 
- O remanejamento de estruturas e patrimônios históricos da antiga Mutum 
Paraná para Nova Mutum Paraná (caixa da água, museu ao céu aberto, entre 
outros) 
 
Veríssimo Neto afirma que a ESBR fará uma reforma na base da caixa d `água. A 
proposta do tipo de material a ser usado é madeira ou metálica. O GT sugeri que a 
base da caixa seja de alvenaria, conforme era na antiga Mutum Paraná. Quanto ao 
museu a céu aberto, Veríssimo Neto explica que a aprovação do layout produzido 
pela empresa Documento, depende do IPHAN. Com a aprovação do instituto, a 
ESBR tem todo o interesse em construir o museu.  
Quanto ao acervo do museu, A ESBR contratou a empresa Documento para ser 
responsável pela guarda do material arqueológico. Quanto ao prédio físico, é de 
responsabilidade do empreendimento. Quanto à transferência da guarda, o IPHAN 
propôs que a ESBR venha a repassar tanto o acervo, além da construção de uma 
estrutura física para o armazenamento desse material, para a Universidade Federal 
de Rondônia – Unir.  
Professor Guilherme Isaías sugeri que a Unir seja responsável pelo patrimônio 
arqueológico, desde que os trabalhos sejam realizados em Nova Mutum Paraná. 
 
 
Encaminhamentos: 
 
- O GT enviará um ofício para as entidades envolvidas, sendo IPHAN, Funcultural, 
IBAMA, Unir e Ministério Público, solicitando reunião com data para 24 de 
fevereiro, no período da manhã, com intuito de debater sobre o acervo 
arqueológico de Mutum Paraná; 
- Professor Guilherme solicita, se possível, que seja levantado todo o acervo 
resgatado e verificar se todos constam, conforme o que está catalogado, em Nova 
Mutum Paraná. 
 
- A reposição da areia para as quadras de areia 
 
Veríssimo Neto explica que, conforme já dito em reuniões anteriores, a ESBR não 
tem areia no momento, não sendo possível realizar a reposição da areia das 
quadras. Mas, Veríssimo informa que a ESBR vai tentar viabilizar o transporte até 
10km de Nova Mutum Paraná para transportar a areia conseguida pelo GT. 
 
- Providências para a redução dos mosquitos de Nova Mutum Paraná 
 
Quanto à situação, Veríssimo Neto explica que a ESBR tem feito, até agora, a 
borrifação nas casas e uso de fumacê, assim como também é feito no canteiro de 
obras e reassentamento (urbano e rural). A ESBR tem intensificado essas ações. 
Em reunião com o Ministério da Saúde, a ESBR solicitou orientações para que 



  

 

novas ações venham ser feitas para amenizar o problema. A sugestão dada pelo 
Ministério da Saúde foi fazer limpeza dos criadouros. Vale destacar que a ESBR, 
em parceria com a comunidade solicitou providências à prefeitura, mas não obteve 
apoio. Nesse sentido, a ESBR contratou a empresa Terraplanagem e Progresso 
para fazer a limpeza dos criadouros e aplicação dos biolarvicidas, nos criadouros 
no perímetro urbano. Tudo que foi feito, teve licença da prefeitura.  
 
Encaminhamentos: 
 
- O GT enviará um ofício solicitando reunião junto à prefeitura de Porto Velho, por 
meio da SEMUSA, com intuito de debater sobre a situação dos mosquitos em Nova 
Mutum Paraná.  
 
- Aquisição das caçambas de lixo tratadas em reunião (urgente) 
 
- Medida será feita junto à prefeitura.  
 
 
- Solicitação da ESBR para ajudar no recolhimento de animais domésticos 
abandonados em Nova Mutum Paraná 
 
- O GT, em parceria com a ESBR, solicitará providências junto à SEMUSA. 
 
- Mediação por parte da ESBR para a reunião com a prefeitura de Porto Velho 
(prefeito) e governo do Estado (governador) com a comunidade 
 
- Reunião prevista para o dia 24 de fevereiro, no período matutino e vespertino 
para tratar sobre assuntos diversos.  
 
- Capacitação e aperfeiçoamento com os moradores remanejados de Mutum 
Paraná e absorção dos mesmos para as empresas presentes em Nova Mutum 
Paraná (marcar reunião urgente com os representantes, RHs destas 
empresas). Observação: capacitação de menores aprendizes em empresas 
presentes em Nova Mutum Paraná (UDAMA, DOCUMENTOS, COOPERATIVA, 
entre outras) 
 
- Veríssimo Neto reforça o que já foi dito em reuniões anteriores, em que a ESBR 
busca trazer, juntamente com empresas parceiras, cursos de capacitação para a 
localidade.  
 
- Auxílio na limpeza de Nova Mutum Paraná 
 
Veríssimo Neto enfatiza que é de responsabilidade do poder público, a limpeza da 
localidade. O assunto também será discutido na reunião prevista para o dia 24 de 
fevereiro de 2015.  
 
 
- Entrega das escrituras das casas dos moradores, do terreno da Associação 
das Mulheres, do terreno e a casa da Associação dos moradores e dos 



  

 

funcionários que conseguiram o direito a casa e os demais que, por ventura 
vierem a conseguir via ESBR 
 
Veríssimo Neto enfatiza que as escrituras da já foram entregues.  
 
Encaminhamentos: 
 
- O GT solicita tratar sobre a questão da averbação das benfeitorias nos lotes 
comerciais junto à ESBR, por meio do analista administrativo Wladimir Penedo.  
 
- Outros assuntos: 
 
Reunião com a SEMAS 
 
Encaminhamentos: 
 
- Marcar reunião com o secretário municipal da SEMAS, para conhecer a estrutura 
do PETI de Porto Velho. 
 
Sobre a área da feira de Nova Mutum Paraná 
 
- Veríssimo Neto informa que a ESBR já iniciou a limpeza da área da feira para a 
construção do piso. Quando for desmobilizada a estrutura de zinco do canteiro de 
obras, esta será instalada na área referida. 
 
 
Próxima reunião: Dia 24 de fevereiro de 2015 (terça-feira), às 17h. 
Local: Auditório do Centro Cultural de Nova Mutum Paraná. 
 
 
A reunião foi encerrada às19h55min 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  


