
  

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 17 de dezembro de 2013 

Local: Auditório do Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 
Às 17h39min do dia 17 de dezembro de 2013, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 
deu-se início à reunião do Grupo de Trabalho Urbano para discussão das seguintes pautas: 
 
 
- Construção do Balneário (Reunião com os órgãos competentes) 
 
ESBR informa que já iniciou alguns contatos com os órgãos competentes, porém neste fim 
de ano está difícil conseguir uma agenda junto aos órgãos para a reunião. ESBR informa 
que tentará fechar uma data para janeiro e informará aos integrantes do GT Urbano para 
conversar sobre o assunto. 
 
Comunidade solicita que o convite enviado aos órgãos seja formalizado.  
 
A Comunidade ainda solicita que Ipepatro/Fiocruz venha fazer uma palestra sobre o 
aumento no número de mosquitos na região. 
 
- Construção do Campo de Futebol em concordância com a comunidade 
 
ESBR informa que a Prefeitura está com dificuldades para fazer as vistorias das obras. As 
vistorias começaram semana passada. Mas ainda não foi feita a vistoria no campo de 
futebol. A data limite que a Prefeitura se comprometeu com a ESBR para fazer a vistoria é 
até o dia 20 de dezembro.  
 
- Averiguar as reais condições das estruturas físicas entregues e as necessidades de 
reforma das mesmas dentro do prazo de garantia (5 anos) sendo estas localizadas em 
Nova Mutum Paraná: a Escola, a Creche, o Posto de Saúde, a Sede Administrativa e o 
Posto Integrado das Policias 
 
ESBR informa que as obras já foram entregues à Prefeitura/Governo do Estado, após 
vistoria técnica. E até o momento, a Prefeitura/Governo do Estado não notificaram a ESBR 
a respeito da necessidade de reparos ou reformas estruturais nos prédios em questão.  
 
Foi abordada novamente a questão do esgoto em Nova Mutum Paraná. O 
encaminhamento dessa questão é o mesmo da última reunião realizada com as entidades 
públicas, ou seja, a ESBR aguarda relatório da Caerd sobre o tema. 
 
- Lixo  
 
Grupo de Trabalho propõe um mutirão para janeiro de 2014 com a participação das 
empresas, moradores e instituições públicas. 
 



  

 

ESBR informa que poderá enviar um documento via Observatório aos moradores de Nova 
Mutum Paraná e comerciantes que estão fazendo o descarte do lixo de forma inadequada, 
mediante denúncia da própria comunidade.  
 
- Taxa zero para os remanejados de Mutum Paraná para associar-se ao Clube de Nova 
Mutum  
 
ESBR informa que foi aprovado 50% de desconto para os reassentados, ou seja, 
mensalidade de R$ 60,00 (plano familiar), em substituição à construção do balneário. A 
comunidade não concorda e solicita a construção do balneário. 
 
Em reuniões passadas foi informado que o Clube precisa de uma taxa de manutenção, caso 
contrário, não se mantém a qualidade. 
 
 
- Concessão das casas a serem desocupadas da ESBR após término da construção da 
Usina para moradores da antiga Mutum Paraná que não foram contemplados, residentes 
em Nova Mutum Paraná 
 
ESBR informa que o estudo da lista passada pela comunidade já está concluído. A ESBR está 
avaliando a forma de financiamento. 
  
A empresa ainda informa que irá priorizar as pessoas da lista, seja na questão da concessão 
das casas ou financiamento. 
 
 
- Aquisição provisória para a Sede da Associação das Mulheres 
 
ESBR vai fazer um levantamento nas atas das reuniões passadas para verificar quais as 
prioridades na doação das casas.  
 
- A reposição da areia para as quadras de areia (Está faltando uma) 
 
ESBR informa que foi feita a reposição de areia em duas quadras na fase 01. Comunidade 
informa que a quadra que falta fica próxima ao colégio Einstein. 
 
- Aquisição das Caçambas de Lixo tratadas em reunião (urgente) e a limpeza do local 
 
A mesma proposta apresentada para a realização do mutirão envolvendo os órgãos 
públicos, empresas de Nova Mutum e comunidade.   
 
- Solicitação de Empresa para recolhimento de Animais Silvestres (cobra) 
 
ESBR informa que verificará a possibilidade. Mas entende que a Polícia Ambiental poderá 
realizar este trabalho.  
 



  

 

- Mediação por parte da ESBR para reunião com órgãos fiscalizadores de postura da 
Prefeitura Municipal e Governo do Estado com Comunidade 
 
ESBR informa que está à disposição da comunidade para, em conjunto, fazer a solicitação 
junto aos órgãos fiscalizadores.  
 
 
- Doação de Terreno para remanejados de Mutum Paraná para Construção de Empresas e 
Comércios 
 
ESBR informa que em reuniões passadas foi solicitado que os interessados em construir e 
abrir comércios devem procurar a ECSA para auxílio de montagem dos projetos e 
apresentar para aprovação da ESBR. 
 
ESBR informa que o lote que irá ser cedido para os seis quiosques dos autônomos da antiga 
Mutum fica na quadra Y1, lote 6 - de 945,15 metros quadrados. 
 
- As casas dos funcionários remanejados de Mutum Paraná que ganharam o direito e que 
as mesmas sejam na fase I onde foram remanejados os outros moradores da comunidade 
 
ESBR informa que as casas serão na fase 1. Com terrenos maiores, de 800 metros 
quadrados. 
 
ESBR informa que dentro do cronograma de desmobilização da obra está prevendo que até 
o meio do ano de 2014 disponibilizará pelo menos metade dessas casas aos interessados, 
dando prioridade para aqueles que já residem em Nova Mutum Paraná. 
 
- Necessidade do Correio em Nova Mutum Paraná 
 
ESBR informa que a instalação dos Correios depende de planejamento e licitação do 
Governo Federal. 
 
A ESBR esclarece que tem empenhado esforços para trazer uma agência dos Correios para 
Nova Mutum. 
 
- Remanejamento dos Patrimônios Históricos (Trilhos, Vagões entre outros) 
 
ESBR informa que o resgate da Estrada de Ferro Madeira Mamoré  já está andamento e os 
patrimônios serão depositados em Nova Mutum Paraná, onde depois será construído um 
museu a céu aberto.  
 
- Capacitação e Aperfeiçoamento dos 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 Nova Mutum Paraná 
(UDAMA, DOCUMENTOS, COOPERATIVA, entre outras) 
 



  

 

Comunidade solicita que as capacitações sejam voltadas para os filhos de remanejados. 
 
ESBR informa que está em negociação junto ao SENAI, para viabilizar a realização de alguns 
cursos para os jovens de Nova Mutum Paraná como: informática, marcenaria e 
refrigeração, entre outros.  E da possibilidade da ESBR intermediar a absorção desta mão 
de obra qualificada.   
 
- Entrega das Escrituras das casas dos moradores, do Terreno da Associação de Mulheres, 
do Terreno e a casa da Associação de Moradores e dos funcionários que conseguiram o 
direito à casa e os demais que por ventura vierem a conseguir via ESBR 
 
Todos os terrenos já são escriturados. Estão faltando escrituras das casas que estão nesses 
terrenos. O processo de escrituração dessas casas está em andamento. 
 
- Regularização do Núcleo Urbano de Nova Mutum Paraná em Distrito de Mutum Paraná 
 
Conforme já informado em outras reuniões, a ESBR não tem esse poder. A ESBR já 
informou em reuniões passadas que poderia dar apoio jurídico para a elaboração de um 
documento para que a comunidade apresentasse à câmara municipal. 
 
- Documentos dos equipamentos (terrenos) de ordem pública 
 
ESBR informa que os documentos dos terrenos de ordem pública já foram registrados e 
repassados à Prefeitura de Porto Velho.  
 
Próxima reunião: 11 de fevereiro (terça-feira), às 15h00. 
 
A reunião foi encerrada às 20:40 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.  
 


