
  
 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 

 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 25 de junho de 2015 

Participantes: Membros do GT e equipe técnica da ESBR 

Horário de início: 14h32 

Às 14h32min do dia 25 de junho de 2015, no 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.  

- Limpeza da vila de Nova Mutum Paraná. Mais parceria sobre a 
manutenção e limpeza da vila com a ESBR. 

Em resposta, Veríssimo Neto informa que foi realizada uma reunião entre 
ESBR e administração local a fim de tratar uma parceria para a limpeza de 
Nova Mutum Paraná. Desta forma, foi acordado que na Fase 01 seriam 
roçadas pela equipe de Administração Local e a ESBR com sua equipe, em 
campo, faria a coleta dos resíduos orgânicos (restos de grama e terra), os 
demais resíduos (garrafa pet, latas, plásticos, restos de comida, etc.) estes 
devem ser ensacados e dispostos nos pontos de coleta da empresa pública, 
responsável pela coleta de resíduos da localidade. As demais áreas terão o 
apoio da ESBR. Veríssimo Neto informou que tudo que foi solicitado já está 
sendo atendido. Referente à solicitação de apoio da ESBR para a limpeza da 
Faixa de Servidão da Eletronorte, o GT encaminhará um ofício para retomar as 
tratativas.  

Encaminhamentos: 

- Veríssimo Neto sugere uma ação de sensibilização junto ao Observatório em 
prol da limpeza da Linha 105, diante das reclamações levantadas pela 
liderança.  

- Observatório irá enviar um ofício para a Prefeitura e ESBR informando sobre 
as irregularidades na exposição do lixo na região.  



  
 

 
- Esclarecimentos sobre alguns pontos comerciais no shopping, 
responsabilidade do imóvel e otimização do espaço. Verifica-se pontos 
comerciais sem uso, enquanto outros possuem muito espaço para pouca 
necessidade. 

Em resposta, Veríssimo Neto explica que a ESBR já atendeu a solicitação do 
GT doando uma sala. Informou ainda que todos os comerciantes que lá estão, 
cumpriram com seu contrato de três anos: Papelaria, Vivo, Loja calçados, salão 
de beleza, lanchonete, farmácia, Bradesco e, Caerd. Visto que os comerciantes 
que cumpriram com o prazo mínimo de três anos no local, a ESBR não tem 
mais autonomia sob o imóvel, conforme acordado em contrato. Informou, 
também, que há no momento duas lojas em período de carência para 
passagem definitiva do imóvel: Ótica Rubi e loja Capibaribi.  

- Situação da entrega do museu para a Prefeitura, reforma da caixa d`água 
e a decisão do Projeto Museu a Céu Aberto 

Em resposta, Veríssimo Neto explica que a ESBR está realizando tratativas 
junto ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para 
realizar medidas emergenciais com intuito de evitar eventual queda da caixa 
d’água de Nova Mutum Paraná. Informou, também, que a documentação 
referente à passagem do Centro Cultural à Funcultural (Fundação Cultural de 
Porto Velho) está pendente com a Fundação. Em relação ao Projeto do Museu 
a Céu Aberto, a ESBR está aguardando a manifestação do IPHAN em relação 
às tratativas realizadas anteriormente.  

Encaminhamentos: 

- Observatório convidará a Funcultural para uma reunião a fim de tratar sobre o 
assunto. 

- Relatório do Plano de Ação e atividades contra o mosquito do gênero 
Mansonia.  

Veríssimo Neto explica que tudo o que ficou acordado com a comunidade está 
sendo feito.  O monitoramento será intensificado a partir deste ano e, depois de 
findado os estudos, estes serão encaminhados ao Ministério da Saúde com 
solicitação de elaboração de protocolo sobre controle e combate. 
Paralelamente, a ESBR estará elaborando um Projeto de Pesquisa e 
Desenvolvimento sobre o tema. 



  
 

 
- Esclarecimento da ESBR junto ao IBAMA sobre a doação das casas para 
aqueles da lista de Socioeconomia do estudo de caso.  

Em resposta, Veríssimo Neto explica que as casas não serão doadas. O último 
levantamento realizado com Ana Arruda e Roselene Prestes, além do auxílio 
da empresa Ampliari, foi uma tentativa de dar prioridade às pessoas na lista 
indicada para a compra das casas disponíveis pela ESBR. 

- Esclarecimentos sobre as casas que podem ser vendidas e sim doadas 
para a Prefeitura, segundo o documento. 

Veríssimo Neto explica que a ESBR tem responsabilidade sobre mil casas, as 
quais estão direcionadas a terceiros, funcionários e público remanejado. E 
destaca que foi doado um terreno para a empresa Camargo Corrêa, em que a 
mesma construiu 600 casas, que atualmente a ESBR não tem gerência sobre 
essas.   

Encaminhamentos: 

- ESBR providenciará uma cópia do Termo de Doação do terreno à empresa 
Camargo Corrêa.  

- Documento da área de 200x100 para a Associação das Mulheres 
(ASMUNOMU). 

Veríssimo informa que, de fato, será feita a doação da área de 200 x 100, 
próximo ao campo de futebol, na fase 01. Será feita a verificação do perímetro 
da área, para posteriormente, informar ao GT.  

Encaminhamentos: 

- Veríssimo Neto informa que, na próxima semana desta reunião, convidará os 
integrantes para fazer a localização da área.  

 
Próxima reunião: 21 de agosto de 2015, às 15h. 
Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 
 
A reunião foi encerrada às 16h43min, 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.  
 
 
 

 



  
 

 
 

 

 

 

 


