
 
 
 

Ata de Reunião – 06ª RO NIEA TM/AP 
 

 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2016, às 14:00 horas, 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), Renato 

Farias do Valle Júnior (IFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Amilton Diniz e 

Souza (IFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), Guilherme Barbosa Lopes Júnior 

(UFTM), Adelar José Fabian (IFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Maytê Maria Abreu 

Pires de Melo Silva (IFTM), José Cláudio Viegas (UFTM), Keila Cristina Telles 

Furtado (FUNEPU), Clébia Rosa Morais Alves (FUNEPU), Jonathan Gonçalves de 

Souza (FUNEPU) e Josenilson Bernardo da Silva (UFTM), conforme listagem anexa. 

Iniciados os trabalhos do NIEA TM/AP, foram discutidos os seguintes pontos: 

1) Sobre a criação e manutenção de homepage do NIEA TM/AP, constitui-se 

comissão para considerações iniciais, formada pelos integrantes Alexandre 

Campos de Oliveira (MPMG), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU), Magda 

Stella de Melo Martins (IFTM) e Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), sendo, 

ainda, sugerido a constituição de um Conselho Editorial, cujas indicações 

serão feitas num segundo momento; 

2) Quanto às manifestações e procedimentos de revisão do Regimento do 

LAGBEO, foram feitas algumas considerações: 

a. Por em conformidade a condição de cada instituição, uma vez que a 

Universidade de Uberaba (UNIUBE) saiu; 



 
 
 

b. Estabelecer no regramento condições para uso de equipamento, 

devendo a solicitação ser feita com até 02 (dois) dias de antecedência, 

ser especificado quantos são os dias previstos para uso e constar que 

a devolução deverá ser feita em até 24 horas (em dia útil) após o uso e 

no primeiro dia útil, no caso de feriado/fim de semana; 

c. Estabelecer que a utilização noturna do espaço para aulas deverá 

seguir o mesmo procedimento do item “b”, ou seja, avisar para reserva 

com 02 (dois) dias de antecedência. 

3) Por motivo de trabalho, Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU) pediu licença 

para se ausentar, o que foi concedido; 

4) O Prof. Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) participou que o Edital entregue e 

projetos reavaliados foram entregues à ABHA/Araguari; 

5) Foi colocado pelo MPMG que deverão ser feitas regras para concessão de 

bolsas, sendo 1 projeto coletivo e 1 individual, por professor (membro); 

6) O MPMG ainda abordou a existência de demanda ambiental das diversas 

Promotorias de Justiça de Meio Ambiente acerca de Perícias, incluindo em 

potencial várias áreas (Engenharia Ambiental, Florestal, Civil, Agronômica; 

Geografia, Biologia), ao que se pretende utilizar o Núcleo para realizar o 

trabalho pericial, mediante honorários, podendo o procedimento até mesmo 

constar de valor a título de ajuda de custo a aluno, com supervisão do 

professor (membro). A proposta inclui pagamento de reembolso de despesas, 

respeitadas as regras da FUNEPU, e requer do profissional registro na 

entidade de classe que integra; 

7) O Prof. Amilton Diniz e Souza (IFTM) expôs que se programou curso de 

capacitação à Polícia Militar de Meio Ambiente, a se realizar no dia 02 de 

setembro de 2016. Trata-se de “dia de campo”, nas dependências do IFTM, 

voltado para cerca de 30 Policiais Militares, onde será abordada a teoria e 



 
 
 

realizadas práticas (suinocultura; fossas sépticas; biodigestor - operação, 

manejo; composteira e compostagem; área de amortecimento: vereda, app, 

cerrado); 

8) Para os custos com o curso (item “7”), deliberou-se o importe de R$ 5.000,00; 

9) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP será no dia 

12/09/2015, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG; 

10) Comunica-se a pauta anual das reuniões ordinárias do NIEA TM AP 

(Ano 2016): 10/10/2016; 07/11/2016; e 12/12/2016; 

11) 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. 


