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ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
 
 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Pará 

Data: 13 de outubro de 2015 

Participantes: Membros do GT e equipe técnica da ESBR 

Horário: às 14h 

 

 

Às 14h28min do dia 13 de outubro de 2015, no auditório do 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. 

 

Porém, antes de entrar em discussão às pautas, Roselene Prestes informou sobre 

a necessidade da parceria com a ESBR para cursos de graduação. Na ocasião, 

apresentou aos participantes a educadora, Doranilda Alves da Silva Borges, 

representante do Centro Integrado de Pesquisa e Educação de Rondônia - 

CIPERON, que explanou sobre a oportunidade de implantar esse método para 

atender à comunidade da localidade. Ela explicou que, a idéia é ajudar a formar 

profissionais, com valores acessíveis.  

 

Diante do que foi discutido, Veríssimo Neto sugeriu a apresentação de uma 

proposta de trabalho por parte do CIPERON, destacando os cursos que estariam 

disponíveis para atender a comunidade de Nova Mutum Paraná e às demais 

Linhas. Enfatizou ainda, a importância da divulgação dos cursos, por meio da 

distribuição de panfletos, contendo nos mesmos, o valor de cada. Veríssimo Neto 

também ratificou o intermédio por parte da ESBR, junto ao Colégio Einstein, 

visando parceria para a realização dos cursos de graduação.  

 



  

 

- Sobre a 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 explicou que está à disposição para fazer a entrega 

do Centro Cultural e que, após o recebimento pela FUNCULTURAL poderá ser 

acordado um prazo para a reforma do local em questão, incluindo a implantação da 

caixa d`água e a construção do Museu à Céu aberto.  Veríssimo Neto também 

informou que, no próximo dia 21 será feita a reunião com IPHAN/Brasília, para 

tratar sobre as demais demandas referentes ao Centro Cultural, como Museu à 

Céu aberto, Belvedere e construção do prédio para a UNIR.  

Encaminhamentos: 

- GT Urbano irá agendar reunião com o prefeito de Porto Velho sobre a entrega do 

Centro Cultural, em Nova Mutum Paraná. 

 

- Solicitação dos cincos quiosques e resolver a documentação dos mesmos 

Em resposta, Veríssimo Neto explica que os quiosques destinados às cinco 

pessoas, na verdade é um lote que será passado para o nome de cinco pessoas 

comerciantes autônomas de Mutum Paraná, que deverão comparecer no cartório 

para requerer a escritura no nome das mesmas, conforme acordado em reunião do 

GT.  

 

- 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 sanções legais 

Em resposta, Veríssimo Neto explica que o galpão está sendo desmobilizado na 

Usina Jirau para, posteriormente, ser implantado em Nova Mutum Paraná.  

Veríssimo Neto questionou se os feirantes estão organizados para atuar junto à 

SEMAGRIC na gestão da feira. Em resposta, o GT informa que viabilizará os 

procedimentos, via OSCIP.  



  

 

- Solicitação do documento referente ao acordo firmado entre ESBR e a 

CAERD sobre o reajuste do saneamento básico e o tratamento da água de 

Nova Mutum Paraná e o documento referente ao subsidio da ESBR destinado 

à CAERD para realização de trabalhos a serem realizados em Jaci Paraná e 

Nova Mutum Paraná 

Em resposta, Veríssimo Neto informa que o convênio referente a repasse de 

equipamentos à Caerd não foi assinado. 

- Associação de Mulheres pede, se possível, uma placa com estrutura para a 

sede da associação 

Em resposta, Veríssimo Neto informou que a solicitação será atendida. Pediu 

ainda, que fosse enviado, por email, o layout da placa em pdf para a analista de 

Socioeconomia da ESBR, Clariana Belém.  

- GT solicita a presença do proprietário do Colégio Einstein 

Em resposta, Veríssimo Neto explicou que a demanda foi encaminhada ao setor 

administrativo da ESBR. O proprietário não compareceu à reunião. Veríssimo Neto 

aproveita para divulgar as regras sobre os alunos bolsistas, primeiramente ao 

Grupo de Trabalho. Na ocasião, Veríssimo Neto fez leitura das regras sobre os 

alunos bolsistas no Colégio Einstein.  

- Sobre a ação da coleta seletiva, em Nova Mutum Paraná 

Veríssimo Neto questiona sobre o feedback por parte da comunidade quanto à 

ação de coleta seletiva, em parceria com a SEMUSB e SEMA. Em resposta, 

Roselene Prestes avalia de forma positiva, apesar de algumas eventualidades 

surgidas. Ela explica que houve uma participação significativa por parte da 

comunidade, comerciantes e outros envolvidos. 

- Solicitação do GT para visita à UHE Jirau 

O Grupo de Trabalho solicita visita à UHE Jirau. O mesmo encaminhará ofício ao 

Institucional da ESBR.  

 



  

 

Próxima reunião: 04 de dezembro de 2015 (sexta-feira), às 15h.  

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

 

A reunião foi encerrada às 16h46min, com a leitura da ATA e assinatura da lista de 

presença, em anexo.  

 

 

 



  

 

 


