
  

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 10 de Abril de 2015 

Local: Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 

 

Às 17h38min do dia 10 de abril 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 a analista de Socioeconomia da ESBR, Clariana 

Belém deu boas vindas aos presentes e justificou a ausência do gerente de Meio 

Ambiente da ESBR Veríssimo Neto, em que mesmo esteve com situações 

pessoais para resolver. Clariana Belém também fez a apresentação da equipe da 

empresa Ampliari, atuante em Nova Mutum Paraná. Posteriormente, expôs as 

respostas dos questionamentos gerados na última reunião do GT, a seguir.  

 

- Revisar alguns possíveis erros nas escrituras dos moradores remanejados 
de Nova Mutum Paraná 
 Clariana Belém sugere que o GT reúna as escrituras, aponte os erros e 
apresentem junto à Ampliare. Caso haja, de fato, a ESBR encaminhará as 
escrituras ao cartório para retificação. Clariana reforça que no primeiro momento, a 
Ampliare dará um auxílio. Mas, esclarece que o procedimento, de fato, ocorre entre 
morador e cartório.  

Encaminhamento: Clariana se compromete a encaminhar as cinco escrituras que 
apresentaram erros ao cartório.  

- Resposta sobre a doação dos uniformes do Colégio Einstein para os alunos 
bolsistas remanejados de Nova Mutum Paraná  
Em resposta, Clariana Belém informa que uniformes da Escola serão entregues em 
15 de Abril às 10 horas.  
 
- Solicitação da presença dos responsáveis da imobiliária que estão 
realizando a venda de casas em Nova Mutum Paraná  
O GT sugere à ESBR a realização de reunião com o representante da empresa 

Camargo Corrêa, a fim de tomar providências. Clariana Belém afirma que a ESBR 

tem o interesse em contribuir para amenizar a situação da venda das casas.  

 



  

 

 
Encaminhamentos:  

• Grupo de Trabalho encaminhará um ofício solicitando reunião com a 

Secretaria de Estado de Segurança (SESDEC). 

                                                                                                                                                                
- Solicitação da presença dos responsáveis jurídicos ANEEL (ou responsável 
da terceirizado pela mesma) sobre a limpeza das áreas dos Linhões e 
remanejamento das quadras esportivas 
Clariana Belém informa que não identificou nenhuma tratativa entre a ESBR e 
Eletronorte e entre as partes envolvidas referentes à limpeza da faixa de servidão 
da Eletronorte em NMP. Quanto ao ponto do projeto da Eletrobrás, a ESBR não 
tem objeção. 

Encaminhamentos: 

• Roselene Prestes se comprometeu em verificar junto à SEDUC como está o 
andamento da construção colégio Estadual, em Nova Mutum Paraná, na 
mesma área que foi indicada pelo projeto Eletronorte para a construção das 
quadras.  

- Situação da doação das casas para as Associações Mulheres e Galoeiros, 
Observatório e Cooperativa (urgência) 
Na tarde desta data, foram realizadas as entregas dos termos de doação da casa 
da Associação das Mulheres; COOPPROJIRAU; Observatório Ambiental Jirau por 
meio da COOPPROJIRAU e, atendendo as formalidades de doação em virtude do 
processo de reassentamento, a ESBR entregou formalmente a casa e o terreno da 
AMORIMP. A ESBR deu prioridade às casas entregues hoje e para Galoeiros ficará 
numa próxima oportunidade. 

- Cursos de aperfeiçoamento técnico e profissional para os reassentados e 
jovens aprendizes e criação de um cadastro dos mesmos com suas 
formações profissionais e, posteriormente, a contratação destes 
Em resposta, Clariana Belém informa que já foram passadas informações ao GT 
sobre procurar o SINE de Porto Velho para verificar e se candidatar às vagas de 
emprego. Enfatizou, também, o trabalho realizado pela equipe de Socioeconomia 
da ESBR, em reunir com os RHs de cada empresa ativa no site. Destacou ainda, 
que a ESBR junto com a Ampliari, estiveram no Senar a fim de solicitar cursos para 
as áreas rurais em Manutenção e Operação de Tratores. A ESBR entrou em 
contato com o SENAI para tratar de cursos profissionalizantes para a área urbana e 
foi informada que não há cursos previstos para este ano a Nova Mutum Paraná, 
visto que foi designado uma verba para o estado de Rondônia. A equipe de 



  

 

Socioeconomia questionou sobre o assunto e foi informada que a verba foi 
destinada às instituições de ensino executoras dos cursos, como, SENAR E SENAI 
para quitarem dívidas dos cursos realizados no ano passado. Informou ainda que, 
até o momento não há previsão de cursos promovidos pelo PRONATEC, para 
Nova Mutum Paraná. A ESBR está buscando novos parceiros para a promoção de 
cursos na localidade. 

Em contrapartida, Ana Lúcia Arruda afirma que o interesse maior por parte da 
comunidade é capacitação voltada à mão de obra que possa inserir o jovem 
aprendiz para contratação que atenda às demandas do empreendimento.  

Encaminhamentos:  

• Clariana Belém se compromete em verificar se há promoção de cursos de 
capacitação junto aos Recursos Humanos da ESBR. 

- Sobre a doação de casa para aqueles da lista de Socioeconomia da lista do 
estudo de caso de Nova Mutum Paraná 

Em resposta, Clariana Belém informa que a lista encaminhada pelo GT Urbano foi 
direcionada à Diretoria da ESBR. Acrescenta que a Gerência de Meio Ambiente 
solicitou que, quando iniciasse o processo de vendas das casas da ESBR, fosse 
dado prioridade as pessoas apresentadas na lista. 

- Possibilidade de um ponto comercial no shopping 
Clariana Belém informou que, no momento, não há salas disponíveis, conforme 

indicado por Wladmir Penedo. 

 

- Por que a ESBR está vendendo as casas, que a mesma disse que só iria 
vender ou passar para a prefeitura no ano de 2016 
Em resposta, Clariana Belém informou que foi verificado com o departamento 
Administrativo sobre o assunto e, Wladmir Penedo respondeu que as casas não 
estão à venda, desta forma não tem imobiliária para indicar. 

 Discussão da segurança de Nova Mutum Paraná 

Membros do GT expuseram sobre a atual situação na localidade, em que casas 
estão sendo furtadas frequentemente. Expuseram ainda a insegurança por parte da 
comunidade. A comandante da PM, Braga informou sobre as dificuldades 
administrativas, como por exemplo, a falta de delegado plantonista em Nova 
Mutum Paraná. 

Encaminhamentos:  



  

 

• Comandante Braga pede apoio da comunidade em registrar o boletim de 
ocorrência, uma vez que a administração pública trabalha com números. 
Dessa forma, irá contribuir para a vinda de um delegado plantonista em 
Nova Mutum Paraná; 

• O GT irá verificar a possibilidade de parceria com a Auto Center Líder para 
reparos nas duas motos dos policiais, para melhoria na segurança na 
localidade.  

- Reivindicação de segurança nas piscinas do clube de Nova Mutum (salva 
vidas) 
Clariana Belém sugeri que os associados, solicitem da diretoria do clube os salva 
vidas próximos às piscinas. Pois, existe esse canal de comunicação entre o clube e 
a comunidade. Existe uma diretoria que é própria para resolver esse tipo de 
assunto. 

- Quais as situações do combate do pernilongo 
O IBAMA solicitou a participação da ESBR junto com a Santo Antônio Energia, 
onde a ESBR apresentou as ações realizadas e, como encaminhamento foi criado 
um grupo técnico entre os componentes das usinas e instituto para tratar do 
mesmo.  

Próxima reunião: 26 de Junho (sexta-feira) às 14h.  
Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná.  
 
 
A reunião foi encerrada às 19h28min 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 

 


