
  

 

_______________________________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 

 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 26 de janeiro de 2017 

Horário: 15h 

Participantes: membros do Grupo de Trabalho Urbano e equipe técnica da 

Energia Sustentável do Brasil 

 

Às 15h33 do dia 26 de janeiro de 2017, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná, 

foi dado início à reunião do Grupo de Trabalho (GT) Urbano, formado por 

lideranças da comunidade juntamente com a equipe técnica da Energia 

Sustentável do Brasil (ESBR). O Gerente de Meio Ambiente e Socioeconomia da 

ESBR, Veríssimo Neto, deu as boas-vindas aos presentes e destacou o avanço 

das reuniões ao longo de 2016.  

Jurandir Bengala pede desculpas pela ausência do atual Prefeito Municipal de 

Porto Velho e destaca que por motivos maiores ele não pode estar presente. 

Em seguida, Veríssimo esclareceu os questionamentos levantados pelos membros 

do GT conforme a seguir. 

 

1) Como ficou a situação do documento das quadras de esportes e o 

calçadão ambiental com a ELETRONORTE. 

 

Encaminhamentos: 

  A Associação das Mulheres, juntamente com o GT Urbano, irá encaminhar 

um convite à Eletronorte e Prefeitura para reunião, com previsão para o dia 

9 de março, em Porto Velho, a fim de discutir o assunto.  

 Adelina Fonseca, coordenadora técnica do PEA, solicita o intermédio desta 

conversa por parte do Deputado Ribamar Araújo e Vereador Jurandir 

Bengala.  

2) Solicitação da presença dos representantes do Colégio Einstein, de 

preferência o dono, e do representante do setor responsável pelo pagamento 

das bolsas estudantis, tendo em vista outras discussões como fardamento 



  

 

do aluno, reuniões permanentes sobre postura da comunidade escolar (pais, 

alunos e escola), entre outros assuntos. 

Veríssimo Neto explica, o analista responsável pelo colégio por parte da ESBR 

encontra-se de férias. Nesse sentido, destaca que solicitará à equipe do 

Administrativo/ESBR que agende uma reunião com a direção da escola. O Senhor 

Adenilson Meneses, integrante do GT, adiantou alguns assuntos a serem tratados 

com a direção da escola, tais como: 

 Prazo para a entrega do uniforme escolar em 2017;  

 Reunião com os pais logo após o início das aulas; 

 Situação da bolsa escolar para alunos que repetiram de ano.  

 

3) Discussão sobre a doação dos pontos comerciais do shopping, tendo a 

ESBR acordado de doar os mesmos depois de 5 anos de utilização, gerando 

um problema de abandono e, se possível, o número do projeto do Centro 

Comercial de Nova Mutum Paraná, realizado pelos mesmos junto ao BNDES.  

Veríssimo Neto explica que o Centro Comercial não foi construído com recurso do 

BNDES. Ele se compromete a conversar com a equipe Administrativa da ESBR 

para verificar a atual situação dos pontos comerciais que estão em desuso.  

 

4) Solicitação sobre a situação dos pontinhos comerciais dos Autônomos da 

Antiga Mutum Paraná. 

Em resposta, Veríssimo Neto afirma que irá verificar com a equipe Administrativa 

da ESBR a delimitação da área repassada aos comerciantes autônomos. 

 

5) Solicitação de apoio da ESBR para estabelecimento do PREVFOGO 

(Projeto do IBAMA para combate ao incêndio e queimadas nos meses de 

maior incidência). 



  

 

Veríssimo Neto informa que a ESBR esteve com o IBAMA para oferecer apoio ao 

estabelecimento de uma equipe em Nova Mutum Paraná. O IBAMA, por motivos 

internos, recusou. Veríssimo afirma que irá conversar com a equipe da Brigada da 

ESBR a fim de verificar os procedimentos para a instalação do Corpo de 

Bombeiros Civil em Nova Mutum Paraná.  

 

6) Solicitação de apoio da ESBR para o mutirão da limpeza na localidade. 

O vereador Jurandir Bengala informa que está sendo estudada a contratação de 

mão-de-obra emergencial por localidade. Veríssimo Neto reforça que a ESBR 

sempre foi parceira dos mutirões de limpeza junto com a comunidade em Nova 

Mutum Paraná. 

 

Outros assuntos 

Sobre a feira de Nova Mutum Paraná: 

Encaminhamentos: 

 O GT Urbano, fará o convite à Prefeitura a fim de discutir sobre o assunto e 

convidará a ESBR para participar. 

 

Próxima reunião: 9 de março de 2017 (quinta-feira) 

Hora: a definir 

Local: Prefeitura de Porto Velho, na Capital 

 

A reunião foi encerrada às 17h19 com a leitura desta ata, sendo a lista de presença 

assinada e anexada ao documento.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 


