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_________________________________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 

 

Local: Prefeitura de Porto Velho 

Data: 09 de março de 2017 

Horário: 9h 

Participantes: membros do Grupo de Trabalho (GT) Urbano, equipe técnica da 

Energia Sustentável do Brasil (ESBR), vereador Jurandir Bengala, deputado 

estadual Ribamar Araújo, secretário da Semob Tiago Beber, vice-prefeito Edgar do 

Boi, chefe de gabinete Breno Mendes e representantes da Eletronorte. 

 

A reunião do Grupo de Trabalho (GT) Urbano iniciou às 9h44min com o vereador 

Jurandir Bengala informando os motivos pelos quais os membros do GT Urbano 

solicitaram a reunião com a Prefeitura de Porto Velho. Em seguida foram discorridos 

os seguintes assuntos com suas respectivas definições e encaminhamentos.  

 

1) Autorização da Prefeitura para construção de campos de futebol em área da 

Associação das Mulheres da Nova Mutum (ASMUNOMU) referente a 

compensação da Linha de Transmissão da Eletronorte 

Foi apresentado pelos membros do GT Urbano o histórico das tratativas com a 

gestão anterior do município de Porto Velho. O vice-prefeito Edgar do Boi requereu o 

encaminhamento de novo ofício reiterando a solicitação de autorização à Prefeitura 

para a construção dos campos de futebol na área da Associação das Mulheres. 

2) Pavimento, limpeza e iluminação em Nova Mutum Paraná 

Os membros do GT urbano apresentaram ao vice-prefeito as demandas 

supracitadas. A Prefeitura se comprometeu em fazer um mutirão em Nova Mutum 

Paraná para melhorias de limpeza das áreas urbanas, iluminação e asfalto. 

 

3) Transporte escolar 

Vice-prefeito Edgar do Boi informou que a Prefeitura já está trabalhando para sanar 

as deficiências do transporte escolar na região de Nova Mutum Paraná.    
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4) Posto de Saúde 

Ambulância: Prefeitura informou que está fazendo um contrato emergencial de 

aluguel de uma ambulância para Nova Mutum Paraná pelo fato de todos os veículos, 

tanto de Nova Mutum Paraná quanto de Jaci Paraná estarem danificados. Data de 

previsão para o final dos trâmites do contrato: 17/03/17. 

Contratação de equipe emergencial: o chefe de gabinete Breno Mendes informou 

que não tem previsão.  

Reforma do posto de saúde: assunto foi citado pelos membros do GT Urbano, 

contudo não foi apresentada pela Prefeitura nenhuma previsão de reforma. 

5) Fornecimento de água tratada 

Os membros do GT urbano relataram ao vice-prefeito Edgar do Boi sobre a 

constante falta de água em Nova Mutum Paraná, informando que o abastecimento 

feito pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) é ineficiente. 

6) Serviço de garis 

Vice-prefeito solicitou que a Administração de Nova Mutum Paraná informe aos garis 

com idade para se aposentar que eles precisam resolver imediatamente suas 

aposentadorias. Os membros do GT relataram que, com a exoneração dos 

servidores locais será necessário contratar outros imediatamente para suprir as 

necessidades da localidade.  

 7) Feira de Nova Mutum Paraná 

 Sr. Edgar informou que a Prefeitura já está dando o encaminhamento junto à 

secretaria responsável pelo funcionamento da feira de forma permanente. Vereador 

Jurandir Bengala disse que a proposta à Prefeitura é que o titular da Secretaria 

Municipal de Agricultura seja especialista na área, de forma que este venha a 

contribui com a expansão e solidificação da feira de Nova Mutum Paraná.  

8) Regularização para pagamento do IPTU 
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O chefe de gabinete Breno Mendes informou que a Prefeitura irá providenciar o 

cadastro dos residentes e proprietários para dar início ao processo de regularização 

de cobrança do IPTU em Nova Mutum Paraná. Ele solicitou que seja encaminhado 

um documento à Prefeitura informando que a população de Nova Mutum Paraná 

quer pagar o IPTU e que esta solicita a destinação de 100% do imposto para a 

manutenção das atividades do distrito. 

  

Outros assuntos: 

- Deputado Ribamar Araújo sugeriu uma visita do prefeito e do vice-prefeito à Nova 

Mutum Paraná.   

- Adelina Fonseca (coordenadora do Programa de Educação Ambiental) falou da 

importância de se manter um canal de comunicação entre o GT Urbano e a 

Prefeitura e, como encaminhamento, sugeriu a elaboração de um plano de ação 

para as demandas de Nova Mutum Paraná. 

Encaminhamentos: 

- O Observatório Ambiental Jirau irá elaborar o Plano de Ação de Nova Mutum 

Paraná para ser discutido junto à Prefeitura e ainda protocolar o documento até o dia 

17/03/17.  

- O vereador Jurandir Bengala se comprometeu em agendar uma visita do prefeito e 

do vice-prefeito de Porto Velho à Nova Mutum Paraná, bem como do mutirão e 

informar as datas à senhora Ana Arruda (Associação das Mulheres) e demais 

integrantes do GT Urbano.   

 

Próxima reunião: 25/4/2017 (terça-feira) 

Hora: 15h 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

 

A reunião foi encerrada às 12h01. Em virtude de compromissos de diversos 

participantes da reunião, entre eles Edgar do Boi (vice-prefeito), Ribamar Araújo 

(deputado estadual) e Jurandir Bengala (vereador) não foi feita a leitura da Ata. A 

lista de presença foi anexada ao documento. 
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