Ata:
09ª RO NIEA TM AP
07/11/2016, às 14h
Local: Rua Coronel Antônio Rios, 951, Santa Marta
Auditório – Sede das Promotorias de Justiça de Uberaba (MPMG)
nas dependências do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em
Uberaba, presentes o Promotor de Justiça Coordenador das Promotorias de
Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio
Grande, Doutor Carlos Alberto Valera (MPMG), e os Senhores Alexandre
Campos de Oliveira (MPMG), André Luiz Souza (UFTM), Luis Gustavo F.
Oliveira (SEMED), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Magda Stella de Melo Martins
(IFTM), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU), Clébia Rosa Novais Alves
(FUNEPU), Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa
(CODAU), Marcos Magno da Gama (4Ambiental) e Josenilson Bernardo da
Silva (UFTM), conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA
TM/AP, foram discutidos os seguintes pontos:

1) Registre-se que a UFTM devolveu assinado o Termo de Cooperação Técnica
em 03/11/2016, que foi remetido à Diretoria de Contratos da ProcuradoriaGeral de Justiça para providências, após o que, devolvida a via da
Coordenadoria Regional, serão encaminhadas cópias ao IFTM e à UFTM;

2) Registre-se que a Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental (I Jornada
Integrada de Estudos Ambientais) acontece de 7 a 11 de novembro;

3) Registre-se que a reunião para tratar da Normatização para Projetos de
Bolsa, Prestação e Serviço e Desenvolvimento Institucional teve de ser
reagendada para 21/11;

4) Autorizado o pagamento "ad referendum" à Profa. Norma Lúcia por trabalhos
do Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba, fica deferido por este Núcleo;

5) Fica deferida a aquisição e doação de bens à Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais com destinação exclusiva para a Perícia de Uberaba e a prontidão do
Núcleo para capacitação, conforme expertise e alinhamento de agenda;

6) Por parte da FUNEPU, o Prof. André Luiz Souza expôs a necessidade de
conteúdo para formatação do site “niea.eco.br”, cujo domínio já está
disponível. Solicitou a participação do Núcleo para alimentar a página,
fornecendo o seu email: andre.souza@uftm.edu.br. Sobre as contribuições e
discussões do assunto relacionado à homepage do NIEA TM/AP, ficou de se
encaminhar para o email pessoal referido. O conteúdo e detalhes técnicos
dependem das informações aguardadas das instituições. Fica deliberado o
recurso inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os trabalhos,
ressalvando-se a importância a título de manutenção, o que se informará,
oportunamente, ou seja, esclarece-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) é para implantação do site institucional do NIEA, com integração nas
redes sociais, e sistemas de controles específicos, só que os valores destes
últimos serão negociados futuramente (sistemas de controles);

7) Prejudicado, fica pautado para a próxima reunião informação sobre contato
com o GIS (Grupo de Inteligência Setorial de Química), por parte do Prof.
Amilton Diniz e Souza;

8) Prejudicado, fica pautado para a próxima reunião informações sobre o I
Fórum da Cultura Empreendedora da UFTM , com tema: "Sustentabilidade Ações empreendedoras para a redução do impacto ambiental", pela Profa.
Patrícia Diniz Martins (UFTM);

9) Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU) informa que está se iniciando trabalho
para aferir metodologia relativa a implantação e eficiência de fossa séptica,
devendo-se visitar propriedade rural e escola, a fim de verificações iniciais, o
que, inclusive, deverá colaborar com elaboração de Nota Técnica;

10)

Pelo 4Ambiental, o Superintendente Marcos Magno Projeto declina do

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) anteriormente aportado.
Solicita colaboração do Núcleo para elaborar projeto e captar recurso junto à
ABHA, visando recuperação da mata ciliar de determinado curso d’água. Fica
salientado o impedimento dos professores envolvidos com a elaboração de
Termo de Referência. Delibera-se que os responsáveis pelas instituições
(IFTM e UFTM) junto ao NIEA verificação junto às Reitorias a indicação de
professores com capacidade técnica para atender o 4Ambiental, com
proposta de honorários, para a próxima reunião;

11)

O Prof. Josenilson Bernardo da Silva informou que os trabalhos do

Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba estão em fase final de impressão,
deliberando-se reunião para sábado, no CETA, em 12/11/16, às 09:00, com
grupo/coordenadores responsável (eis) pelos respectivos eixos temático, que
serão contatados pelo Prof. Josenilson, para ajustes finais;

12)

Foi sugerido pela Profa. Vera Lúcia Abdala que seja elaborado e

publicado trabalho conjunto sobre os eixos temáticos do Plano de Manejo da
APA do Rio Uberaba;

13)

O Prof. Adelar José Fabian informou sobre experiências congressuais;

14)

Designa-se que a última reunião ordinária do NIEA TM AP de 2016

para dia 12/12/2016, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG;
15)

Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que lida e achada

conforme,

será

encaminhada

via

e-mail

para

conhecimento,

apontamentos, anotações, agendamentos e/ou providências de todos os
interessados.

