
  

 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO URBANO 
 
 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

Data: 21 de julho de 2016 

Participantes: Membros do GT e equipe técnica da ESBR 

Horário: às 15h 

 

Às 15h14min do dia 21 de julho de 2016, no auditório do Centro Cultural de Nova 

Mutum Paraná deu-se início à reunião do Grupo de Trabalho (GT) Urbano, 

juntamente com as lideranças da localidade, onde o gerente de Socioeconomia da 

ESBR, Veríssimo Neto deu boas vindas aos presentes. Posteriormente, expôs as 

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

 

  - Esclarecimento da ESBR junto ao IBAMA sobre a doação das casas para 
aqueles da lista de Socioeconomia da ESBR 

 

Veríssimo Neto enfatiza que na reunião do GT Urbano realizada em 22/2 e 20/4 de 

2016, a ESBR explicou que não está previsto a doação de casas para as famílias 

que participaram do estudo de caso (na época do remanejamento), e foram 

indeferidos. Quando ocorrerem as desmobilizações, que já iniciaram, por parte da 

ESBR as casas sob a responsabilidade da ESBR poderão ser disponibilizadas por 

liberalidade da empresa com base em critério a serem definidos pela ESBR. 

- Como ficou a situação do documento das quadras de esportes e o calçadão 
ambiental com a Eletornorte 

Veríssimo Neto esclarece que a tratativa deve ser realizada entre a Prefeitura e a 

Eletronorte. A ESBR não tem conhecimento sobre o status dessas tratativas. A 

mesma passará o Termo de Doação da área de 6 (seis) hectares à Associação de 

Mulheres para darem seguimento nas tratativas com a Prefeitura e Eletronorte. 

Com relação ao calçadão e às benfeitorias a ser realizada pela Eletronorte, a 

ESBR não tem conhecimento do status cabendo à comunidade questionar a 

própria Eletronorte, pois serão construídas em áreas públicas. 



  

 

- O Grupo de Trabalho Urbano solicita o documento da área da Associação de 
Mulheres de Nova Mutum Paraná 

A ESBR informa que está faltando apenas a assinatura de um diretor para realizar 

a entrega do termo de doação à Associação de Mulheres. Este será entregue em 

breve. 

- Comparecimento do responsável da ESBR pelo Colégio Einstein, Wladmir 
Penedo 

Wladmir Penedo informou que foi solicitado ao diretor do Colégio Einstein, o 

cronograma da reforma do prédio. Wladmir também enfatiza que, qualquer 

problema que houver em relação à gestão do Colégio é importante que um grupo 

seja formado e discutido diretamente com a direção da instituição. 

- A Associação das Mulheres quer saber sobre a doação dos materiais 
prometida pela ESBR 

Veríssimo Neto explica, primeiramente, que é preciso deixar claro que a ESBR não 

prometeu nada, apenas indicou que tentaria auxiliar nesta demanda, junto às 

empresas que estão em fase de desmobilização. 

Enfatiza ainda que os materiais são de responsabilidade de outras empresas e a 

ESBR se esforça para que estes materiais seja doado a comunidade da região  ao 

invés de serem vendidos.  

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

Veríssimo Neto explica que o PACUERA é um estudo que propõe o zoneamento 

do entorno do Reservatório. Se a prefeitura tiver interesse, o PACUERA pode ser 

incorporado no Plano Diretor do município, por meio de um decreto, tendo força de 

lei. Toda comunidade envolvida será convidada para participar das oficinas e 

consultas públicas, onde será aberto para sugestões, discussões sendo também 

uma oportunidade para sanar as dúvidas sobre esta questão.  

- Solicitação da Casa da Associação dos Gaioleiros de Nova Mutum Paraná 

Veríssimo Neto sugere que esta associação solicite a casa, por meio de ofício, 

apresentando neste a solicitação e os documentos de regularidade da associação 

em questão, para avaliação interna. 



  

 

- Limpeza dos terrenos das casas da ESBR e terceirizadas em Nova Mutum 

Paraná 

Veríssimo Neto explica que os lotes de responsabilidade da ESBR recebem 

manutenção constantemente. A cidade de Nova Mutum Paraná é pública e a 

Prefeitura poderá e deve fiscalizar a manutenção dos terrenos, podendo solicitar a 

qualquer morador a limpeza de seu lote ou terreno. 

- Projeto Urbano de Nova Mutum Paraná 

Veríssimo Neto explica que o projeto urbano de Nova Mutum Paraná deve ser 

solicitado à Prefeitura pelo GT Urbano.  Wladimir Penedo informou que está 

autorizada a emissão das certidões das áreas verdes e institucionais junto ao 

cartório, em Porto Velho. 

- Solicitação sobre a situação do Museu a Céu Aberto de Nova Mutum Paraná 

Veríssimo Neto informa que a ESBR enviou ofício para agendamento de reunião 

com a nova presidente da Funcultural. Durante a reunião, a professora Berenice 

Simão sugeriu um diálogo entre as lideranças do Grupo de Trabalho para discutir a 

possibilidade de levar a situação da construção do Museu a Céu Aberto e 

recebimento para o Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer (SECEL).  

- Situação das escrituras do terreno dos autônomos (06 pontos) 

Wladimir Penedo apresentou ao GT o mapa de identificação do lote dos 

autônomos. Estes, por sua vez, já se encontram com as escrituras em mãos. 

Porém, Wladimir Penedo fará novamente a medição para delimitação e 

identificação da área.  

- Solicitação das escrituras com averbação dos prédios dos comércios de 
Nova Mutum Paraná, pois os comerciantes estão cobrando 

Wladimir Penedo explica que mais de 30 escrituras comerciais já estão prontas. A 

data de entrega ainda será marcada pela diretoria institucional da empresa, e após 

a definição informaremos ao GT Urbano. 

- Outros assuntos 



  

 

A analista de Socioeconomia da ESBR, Clariana Belém explica que, em 

atendimento à solicitação da CAERD, a ESBR juntamente com o Observatório 

Ambiental Jirau, desenvolveu uma palestra educativa sobre os cuidados com a 

rede de esgoto, a importância da limpeza dos terrenos e destinação correta do lixo, 

no Colégio Einstein. A palestra ocorreu na semana do Meio Ambiente. 

Próxima reunião: 19 de outubro (quarta-feira) às 15h 

Local: Centro Cultural de Nova Mutum Paraná 

 

A reunião foi encerrada às 17h11min, com a leitura da ATA e assinatura da lista de 

presença, em anexo.  

 

 

 

 

 

 


