
  

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
Data: 24 de Fevereiro de 2015 

Local: Centro Cultural (Nova Mutum Paraná) 
 

 
Às 17h08min do dia 24 de fevereiro de 2015, no Centro Cultural de Nova Mutum 
Paraná deu-se início à reunião do Grupo de Trabalho Urbano, onde o gerente de 
Meio Ambiente da ESBR, Veríssimo Neto deu boas vindas aos presentes e fez a 
leitura das respostas dos questionamentos levantados na última reunião, a seguir:  
 

- Revisar alguns possíveis erros nas escrituras dos moradores remanejados 
para Nova Mutum Paraná 

O analista administrativo da ESBR, Wladmir Penedo explicou que, o endereço que 
saiu com o nome errado irá voltar e será corrigido. Sugeriu que todos os casos 
fossem resolvidos de uma só vez.  

Encaminhamentos: 

- A ESBR, por meio do Analista Administrativo Wladmir Penedo vai agendar com o 
cartório para regularizar as escrituras das casas e comércios que estiverem com os 
endereços equivocados. 

- Resposta sobre a doação de uniformes do Colégio Einstein para os alunos 
bolsistas remanejados de Nova Mutum Paraná 

Wladmir Penedo explicou que no mês de Março deste ano será feita a entrega dos 
uniformes, em mãos, uma vez só, sendo 02 (dois) uniformes por aluno. 

- Sobre os alunos remanejados do segundo grau que estão sem aulas, no 
Colégio Einstein 

Wladimir Penedo informou que não houve formação de turma devido a pouca 
quantidade de alunos. A comunidade terá opção de escolher a vaga na extensão 
do Estudo de Trabalho, em Nova Mutum Paraná (onde são realizadas as aulas de 
Ensino Médio) ou no Colégio Tiradentes (Militar), em Jaci Paraná sendo que a 
ESBR irá beneficiar os estudantes com o transporte para os que optaram pelo 
Colégio Militar. Aos pais interessados foi orientado a procurar a analista de 
socioeconomia da ESBR, Clariana Belém.  

- Informação sobre o barracão da Feira de Nova Mutum Paraná 

A ESBR se comprometeu a enviar o projeto do Galpão da Feira de acordo com o 
recurso disponível pelo empreendimento à SEMAGRIC. A ESBR enviará o projeto 
adequado na semana entre os dias 23 e 27 de fevereiro. Visando agilizar o 
processo, a empresa CMG iniciou a obra. 



  

 

- Solicitação da presença dos responsáveis jurídicos da imobiliária que está 
realizando a venda de casas em Nova Mutum Paraná  

O Sr. Daniel, responsável pela empresa Regularize Imóveis e Serviços explicou 
sobre sua empresa que foi contratada, exclusivamente, para a venda das casas, 
pertencentes à empresa Camargo Corrêa. Explicou ainda que, as casas serão 
vendidas nas condições em que elas se encontram. O cliente que for adquirir a 
casa vai in loco averiguar o imóvel. Também detalhou sobre o processo de 
financiamento para a compra do imóvel. Explicou ainda que a empresa está 
apenas intermediando a venda das casas. E a situação dos imóveis é assunto 
voltado diretamente à empresa Camargo Corrêa. Daniel afirma que a preocupação 
é válida. Por isso, irá transmitir à Camargo Corrêa o que foi exposto na reunião.  

Encaminhamentos: 

- Os membros do GT farão um ofício à empresa Camargo Corrêa para solicitar 
manutenção e vigilância das casas. 

- Solicitação da presença dos responsáveis jurídicos da ANNEEL (ou 
responsável terceirizado pela mesma) sobre a limpeza das áreas dos Linhões 
e o remanejamento das quadras esportivas 

No ato da reunião, Veríssimo Neto fez a entrega do folder com o número da 
ouvidoria da ANNEL. 

- Situação da doação das casas para as Associações das Mulheres e 
gaioleiros, Observatório e Cooperativa (urgência) 

O termo de doação está em finalização junto ao departamento jurídico da ESBR. 

- 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 

Periodicamente são oferecidos cursos de aperfeiçoamento, extensão e técnico, 
além de palestras. A ESBR ressalta que toda a comunidade mutuense é informada 
e convidada a participar, por meio da ECSA Engenharia.  

Quanto ao cadastramento de profissionais, cada empresa instalada no canteiro de 
obras, tem uma política de recrutamento, neste sentido, é de suma importância que 
os interessados se dirijam até o departamento do RH de cada uma, para verificar 
as vagas disponíveis, além de realizar o cadastro no Sistema Nacional de Emprego 
(SINE) em Porto Velho, estando habilitado para a vaga e munido dos documentos 
pessoais.  

- Desenvolvimento de projetos voltados ao lazer, esporte e cultura de Nova 
Mutum Paraná 



  

 

A presidente da Associação das Mulheres expõe a necessidade de criação de 
projetos voltados ao lazer, esporte e cultura em Nova Mutum Paraná. Solicita uma 
parceria por parte da ESBR para a execução desses projetos. 

- Arborização e manutenção dos canteiros 

As mudas e perfuratriz já estão em Nova Mutum Paraná. A ESBR contou com o 
apoio da ECSA para realizar o transporte de Porto Velho a Nova Mutum Paraná. A 
ESBR aguarda o retorno das aulas na Escola Nossa Senhora de Nazaré para 
realizar a atividade. 

Encaminhamentos:  

- A administradora local, Rosilene Prestes afirmou que irá disponibilizar 04 (quatro) 
garis para auxiliar no plantio dos canteiros e solicitar a parceria da escola municipal 
Nossa Senhora de Nazaré.  

Outros assuntos... 

- Ana Lúcia Arruda solicita uma atenção melhor por parte da ESBR à UDAMA, por 
meio de ações educativas e ambientais.  

 

 
Próxima reunião: 10 de Abril de 2015 (sexta-feira), às17 horas.  
Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná. 
 
A reunião foi encerrada às 18h50min, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
  


