
  

 

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
 
 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 20/04/2016 

Horário: 15h00 

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

Energia Sustentável do Brasil (ESBR) 

 

Às 15h23minin do dia 20 de abril 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: 

 

- Esclarecimentos sobre a área do shopping e de quem é a responsabilidade 

Em resposta, o analista administrativo da ESBR, Vladimir Penedo explica que 

conforme já informado nas reuniões anteriores, todas as lojas do Centro Comercial 

foram doadas, salvo duas: Os Correios e Casa Lotérica. A administradora local, 

Roselene Prestes informa que fará uma reunião com os Correios. Informou ainda 

que nos dias 05 e 06 haverá manutenção na iluminação pública por parte da 

EMDUR, em Nova Mutum Paraná. 

 

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

aqueles da lista de Socioeconomia do estudo de caso 

Veríssimo Neto explica que conforme já informado nas reuniões anteriores, quando 

as casas estiverem disponíveis, a ESBR dará prioridade na relação entrega pelo 

próprio GT. Ainda não há data precisa para a disponibilização das casas.  

 

 



  

 

- Comparecimento do representante da CAERD 

GT Urbano expôs a preocupação do esgoto em Nova Mutum Paraná. Em resposta, 

o representante da CAERD, Jeová da Silva explica que houve um trabalho na área 

citada para retirar o lixo acumulado, entre outros resíduos. Informa também que 

desde que chegou a Nova Mutum Paraná, já havia escoamento de água na área. 

Afirma ainda que 60% da rede de esgoto da localidade estava totalmente 

obstruída, em decorrência da entrada de água pluvial no esgoto e reforça que a 

CAERD recebeu uma escavadeira da ESBR e outros equipamentos, mas não há 

mão de obra. A CAERD também conta com o apoio da prefeitura, por meio do uso 

do TATUZÃO, também doado pela ESBR. O aterro não foi concluído devido o 

período chuvoso.  

Encaminhamentos: 

 Representante da CAERD sugere uma ação de conscientização junto à 

comunidade quanto à importância da limpeza dos terrenos e à destinação 

correta do lixo; 

 Gerente de Meio Ambiente da ESBR, Veríssimo Neto solicita que a ação de 

conscientização seja realizada junto ao Núcleo de Comunicação do 

Observatório Ambiental Jirau e Grupo de Trabalho, com o apoio da ESBR.  

- O GT solicita a lista dos equipamentos que foram doados para CAERD de 

Nova Mutum Paraná 

Durante a reunião, Veríssimo Neto entregou ao GT a lista dos equipamentos 

doados para a CAERD.  

- Comparecimento do representante e responsável da ESBR pelo Colégio 

Einstein, analista administrativo Wladmir Penedo 

O GT questiona sobre o mau funcionamento dos bebedouros, falta de grades no 

entorno das salas em virtude das aulas de Educação Física e sugeri a construção 

de uma quadra para evitar desconfortos com os pais e alunos. Questiona ainda 

sobre o mau funcionamento em alguns banheiros e sobre a distribuição dos 

uniformes. O GT protesta também o horário de funcionamento das vans e a 

superlotação que ocorre no interior dos veículos. 

Em resposta, a diretora do Colégio Einstein, Rogéria Santos explica que os 

bebedouros estão funcionando e a limpeza destes ocorre a cada dois meses.  

Quanto à construção da quadra, a diretora explica que a precisa ser analisado, em 

parceria com a ESBR. A diretora afirma que não há interferência nas demais salas 

de aulas, durante as aulas de Educação Física e que em caso de ato de 

vandalismo, os pais se responsabilizam pelo dano causado. Quanto às centrais de 



  

 

ar, a diretora informa que houve limpeza destas. Sobre os uniformes: A diretora 

explica que a escola pede aos alunos para irem, ao menos, com a camisa do 

Colégio. A previsão para a entrega de novos uniformes é até o dia 19 de maio. 

Nesse período, os alunos bolsistas não são obrigados a entrar no Colégio com o 

uniforme. Sobre as vans: A diretora explica sobre o itinerário das vans escolares e 

informa que a prestadora de serviço tem dificuldades com os alunos maiores que 

querem aguardar outros colegas. Em contrapartida, Wladimir Penedo sugere que a 

prestadora de serviço notifique o aluno e informe diretamente os pais. O GT 

também questiona o fato de haver falta de água nos banheiros.  

Encaminhamentos: 

 Vladmir Penedo informa que a ESBR fará a doação de uma caixa d`água 

para reservatório de água no Colégio.    

- O GT solicita a presença do Presidente do clube de Nova Mutum Paraná 

Veríssimo Neto informa que a questão do clube será tratada diretamente com a 

direção.  

- A Associação das Mulheres quer saber das doações dos materiais 

prometidos pela ESBR 

Veríssimo Neto afirma que a situação já está resolvida. 

- O GT quer saber sobre o incentivo do turismo da ESBR e saber também 

sobre o PACUERA 

Veríssimo Neto informa que a ESBR já fez a reunião com o IBAMA, em março e na 

próxima semana fará reunião com a SEMA (Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente). A ESBR está esperando o parecer do IBAMA. Após o parecer, a ESBR 

irá iniciar a programação das audiências públicas.  

- O GT pede uma posição da ESBR sobre a sustentabilidade de Nova Mutum 

Paraná 

Veríssimo Neto se compromete a conversar com a empresa JJ Construções para 

ver a possibilidade de expor um anúncio em Nova Mutum para recolhimento de 

currículo, em Pedrinhas.  

- O GT quer saber se tem possibilidade da ESBR ceder uma casa para o apoio 

do Bombeiro Civil, em Nova Mutum Paraná 

Em resposta, Veríssimo Neto informa ao GT para que seja feito um ofício destinado 

ao diretor Institucional da ESBR, José Lúcio de Arruda Gomes, justificando a 



  

 

necessidade da casa de apoio, bem como a finalidade para que a solicitação possa 

ser avaliada.  

 

Próxima reunião: 21 de julho (quinta-feira) 

Horário: às 15 horas 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

 

A reunião foi encerrada às 17h10min, com a leitura desta ata e assinatura da lista 

de presença, em anexo.  

 

 

 

 


