
  

 

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
 
 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 22/02/2016 

Horário: 14h30 

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

Energia Sustentável do Brasil (ESBR) 

 

 

Às 14h53min do dia 22 de fevereiro de 2016, no auditório do Centro Cultural de 

Nova Mutum Paraná, foi iniciada a reunião do Grupo de Trabalho (GT) Urbano, 

juntamente com as lideranças da localidade. Na ocasião, o gerente de Meio 

Ambiente e Socioeconomia da ESBR, Veríssimo Neto, deu as boas-vindas aos 

participantes e, junto com a equipe técnica da ESBR, respondeu aos 

questionamentos gerados na última reunião do GT. A seguir, os questionamentos 

com as respostas: 

 

  - Como fica a situação das famílias remanejadas que têm filhos para 
matricular no Colégio Einstein? 

O analista administrativo da ESBR, Wladmir Penedo, explicou que a ESBR 

estabeleceu em 2015, os critérios para as bolsas de estudo fornecidas à 

comunidade remanejada de Nova Mutum Paraná. Esses critérios passaram a ser 

cumpridos em 2016. Dessa forma, conforme já informado ao GT Urbano em 

reuniões anteriores, não são aceitas novas matrículas a partir desse ano. Os 

alunos bolsistas ativos terão o benefício garantido até a última série escolar 

oferecida pelo Colégio. Mas não podem ser reprovados e precisam contar com a 

atuação dos pais nas atividades escolares (reuniões e outros). 

Encaminhamento: 

Wladmir Penedo sugeriu às mães com filhos que não se encaixam nos novos 

critérios, façam um ofício aos cuidados do diretor Administrativo & Institucional da 

ESBR, solicitando uma bolsa de estudo.  

 

- Mulheres de Nova Mutum Paraná solicitam empregos na região. 



  

 

O analista administrativo da ESBR, Wladmir Penedo, informou que vai buscar 
parceria com empresas contratadas da ESBR. O gerente de Meio Ambiente e 
Socioeconomia da ESBR, Veríssimo Neto, destacou o interesse por parte da ESBR 
em contribuir com a geração de emprego para os moradores de Nova Mutum 
Paraná e reforçou que no momento, as empresas visam empregar pessoas para 
atuarem a longo prazo. O GT solicitou apoio da ESBR para a realização de cursos 
de capacitação. Em resposta, Veríssimo Neto explicou que a empresa já buscou 
parceria com instituições públicas, para oferecer cursos na localidade, mas ainda 
não teve retorno quanto ao pedido.  

Encaminhamento: 

Veríssimo Neto sugeriu que as mulheres interessadas deixem o currículo com a 
Sra. Ana Lúcia Arruda, integrante do GT. 

- Quando será concluída a construção do barracão da feira? 

Veríssimo Neto explicou que a ESBR está cumprindo com o compromisso e que 
até o final de fevereiro, os trabalhos por parte da ESBR serão concluídos e 
entregues à Secretaria Municipal de Agricultura, para que finalize o galpão. 

- Quem é o responsável pela construção dos boxes da feira? 

Veríssimo Neto informou que a construção dos boxes ficou sob a responsabilidade 
da prefeitura.  

- Esclarecimentos sobre alguns pontos comerciais no shopping de Nova 
Mutum Paraná, responsabilidade do imóvel e otimização do espaço. Existem 
pontos comerciais sem uso, enquanto outros possuem muito espaço para 
pouca necessidade.  

Wladmir Penedo explicou que os pontos comerciais fechados já têm direito 

adquirido. Além disso, dois pontos são da ESBR e estão aguardando a chegada 

dos Correios e de uma casa lotérica.  

- Relatório do plano de ação e atividades contra o mosquito do gênero 
Mansonia. 

Veríssimo Neto informou que, como já é de conhecimento de todos do GT Urbano, 

a ESBR continua com as atividades de fumacê em Nova Mutum Paraná, conforme 

protocolo do Ministério da Saúde. Além disso, continua com a borrifação 

intradomiciliar. A ESBR também protocolou no IBAMA, o Relatório Técnico 

Científico Criadouro de Mansonia e entregou uma cópia do relatório ao GT. 

Durante a reunião, distribuiu cartilhas sobre o mosquito aos participantes. E a 

empresa ainda tem a pretensão de subsidiar um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento sobre o mosquito Mansonia, com objetivo de realizar um estudo 

mais elaborado para identificar o seu comportamento.  



  

 

- Esclarecimento da ESBR junto ao IBAMA sobre a doação das casas para os 

que estão na lista dos estudos de caso. 

Veríssimo Neto explicou que não está prevista a doação de casas para as famílias 

que passaram pelo processo de remanejamento, por meio de estudos de caso. 

Quando ocorrer as desmobilizações por parte da ESBR, as casas sob sua 

responsabilidade, terão uma destinação social, podendo ser priorizada a lista dos 

estudos de caso. 

- Esclarecimento sobre as casas que não podem ser vendidas, mas sim 
doadas para a prefeitura, segundo documento. 

Resposta foi dada no item anterior. 

- Comparecimento do representante da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia (CAERD). 

GT Urbano solicitou a lista de equipamentos doados para a CAERD, por parte da 
ESBR. Veríssimo Neto informou que o documento com a relação dos 
equipamentos será enviado para o GT.  

  - Como está a situação do documento do terreno que foi doado para a 
Associação das Mulheres de Nova Mutum Paraná? 

Veríssimo Neto informou que o georreferenciamento feito pela ESBR está sendo 

revisado por sua equipe técnica. Quando concluído, será feito um contrato para 

entrega formal do terreno à Associação das Mulheres de Nova Mutum Paraná. 

- Como ficou a situação do documento das quadras de esportes com a 
Eletronorte? 

Resposta esclarecida em itens anteriores desta ata. 

  - Como está a averbação da área construída com os pontos comerciais? 

Assim que houver a liberação do documento definitivo, será feita a escritura dos 
pontos comerciais. 

 

Próxima reunião: 14/04/2016 (quinta-feira) 

Horário: 15h 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

 

A reunião foi encerrada às 17h14, com a leitura desta ata e assinatura da lista de 

presença, em anexo.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 


