
 
 
 

Ata de Reunião – 04ª RO NIEA TM/AP 
 

 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de abril 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 dos Senhores Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Amilton 

Diniz e Souza (IFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), Elcides Rodrigues da Silva 

(UFTM), Gabriela Carvalho C. Castro (CODAU), Luis Gustavo Ferreira de Oliveira 

(SEMED/CODAU), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Maytê Maria Abreu Pires de Melo 

Silva (IFTM), Renato Farias do Valle Júnior (IFTM), Adelar José Fabian (IFTM) e 

Ricardo Vicente Ferreira (UFTM), conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos 

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

 

1) Informou-se que os relatórios, com indicações complementares a serem 

providenciadas pelos proponentes dos 04 projetos (2 de Perdizes; 1 de Santa 

Juliana e 1 de Uberlândia) para acrescer qualificações necessárias à suas 

execuções, foram encaminhados à Diretoria Executiva da ABHA; 

2) Por consenso da comissão de Professores, deliberou-se que pela análise dos 

04 projetos (2 de Perdizes; 1 de Santa Juliana e 1 de Uberlândia) da ABHA, 

não haverá custo e se deliberou, ainda, que, no prazo de até 20 (vinte) dias, 

será encaminhada proposta de pro-labore para elaboração do Termo de 

Referência tanto quanto indicado prazo para entrega do produto (Termo de 

Referência para projetos da ABHA), conforme critérios e cronograma a ser 

apresentado pelos Professores Adelar José Fabian (IFTM), Amilton Diniz e 



 
 
 

Souza (IFTM), Luis Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU), Vinicius 

Carvalho Rocha (UFTM) e Elcides Rodrigues da Silva (UFTM); 

3) Foi esclarecido pelo Promotor de Justiça Coordenador que o valor para 

elaboração deste primeiro Termo de Referência será custeado com recursos 

de Termos de Ajustamento de Conduta, e eventuais novas ações e/ou 

produtos serão de responsabilidade da ABHA; 

4) Pelo Professor Elcides Rodrigues da Silva, foi informado que foi definida 

temática inicial da Semana do Meio Ambiente, que será “Recuperação de 

Áreas Degradadas”, devendo o evento ocorrer no mês de setembro/2016; 

5) Deliberou-se que UFTM e IFTM, através dos Professores Elcides Rodrigues 

da Silva e Magda Stella de Melo Martins (IFTM), ou outros professores 

responsáveis, apresentem nomes integrantes da comissão organizadora 

conjunta (UFTM e IFTM) para a Semana do Meio Ambiente; 

6) Deliberou-se que a comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente 

buscará patrocínios/apoios, em especial daqueles entes que já vem apoiando 

eventos anteriores, e, caso se concretizem, os valores serão abatidos nos 

recursos já deliberados via NIEA TM/AP (R$ 15.000,00); 

7) Pelo CODAU, Gabriela Carvalho C. Castro (CODAU) esclareceu que a 

incorporação patrimonial dos computadores recebidos da FUNEPU está em 

andamento e só não se ultimou por problemas de software e que na próxima 

reunião prestará contas do procedimento; 

8) Sobre as informações dos trabalhos do PM da APA do Rio Uberaba, 

registrou-se a presença do Professor Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), na 3ª 

Reunião Ordinária de 2016, do Conselho Gestor da APA do Rio Uberaba, em 

20 de abril de 2016, ocasião em que levou a conhecimento dos conselheiros 

os trabalhos de elaboração do Plano de Manejo; 



 
 
 

9) O Professor Renato Farias do Valle Júnior (IFTM) apresentou a possibilidade 

de realização do curso “Bioindicadores em Meio Aquático: Introdução à 

Identificação Macroinvertebrados bentônicos”, de 26 a 30 setembro/2016, na 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), em São Paulo/SP, 

a ser ministrado pela Professora Simone da Graça Pinto Varandas; 

10) Deliberou-se pelo custeio do Curso de Capacitação pela Professora 

Simone da Graça Pinto Varandas sobre “Bioindicadores em Meio Aquático: 

Introdução à Identificação Macroinvertebrados bentônicos”, conforme planilha 

de custos apresentada, num importe de aproximadamente R$ 5.000,00; 

11) Deliberou-se destinar 3 vagas à APTA, 2 vagas ao CODAU, 5 vagas ao 

IFTM e outras 5 vagas à UFTM, preferencialmente aos membros ativos do 

NIEA TM/AP e em especial aos envolvidos com os trabalhos do PM da APA 

do Rio Uberaba, ressalvas exceções, registrando-se, ainda, que os custos de 

alimentação e traslado serão a cargo dos inscritos no Curso (item 9);  

12) O Curso de capacitação (fossas sépticas) à Polícia Militar Ambiental foi 

agendado para 10 de maio de 2016, das 14h às 16:30h, 5.ª Cia MAT, o qual 

será ministrado pelos Professores Amilton Diniz e Souza e Vinícius Carvalho 

Rocha, sem custo; 

13) O Promotor de Justiça Coordenador colocou em discussão o Projeto 

Jambolão, decidindo custeá-lo, conforme disponibilidade financeira junto à 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, e ficando deliberada 

a análise e manifestação do NIEA TM/AP para a próxima reunião, ante a 

considerada importância de ajustar tecnicamente sua execução; 

14) O Promotor de Justiça Coordenador também colocou em discussão o 

Projeto do Centro de Conservação e Restauro de Acervos Arqueológicos, 

considerando em especial a proposta de análise dos EIA/RIMA para se fazer 

uma big data de pontos de ocorrência de sítios arqueológicos e 



 
 
 

paleontológicos, ao que foi se pontuou que o Produto fica sujeito ao interesse 

do NIEA TM/AP, em especial se apoiar ações do Ministério Público no meio 

ambiente cultural, e se reservando ao direito de analisar e aprovar projetos 

específicos, os quais tenham começo, meio e fim, ou seja, apresentem 

produto definido, desde que haja disponibilidade financeira junto à Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, haja vista diversos outros 

compromissos já deliberados e assumidos; 

15) Foi justificada a ausência do Professor Mauro Ferreira Machado 

(UFTM), ficando a apresentação do Cronograma do Curso de Capacitação 

Operacional do Equipamento (GNSS) para ser discutida na próxima reunião; 

16) O Professor Mauro Ferreira Machado (UFTM) ainda deverá informar 

sobre o envio de normas e afins para o Diretor Presidente da ABHA, Sérgio 

Leal, relacionados com a gestão da FUNEPU e respectivas instituições 

(UFTM e IFTM), conforme deliberado na 3.ª RO NIEA TM/AP; 

17) Conforme Ofício n.º 175/CRMA/2016, informou-se que através da 

Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das 

Bacias do Rio Grande e Baixo Paranaíba foi oficiado à CERTRIM para que 

esta esclareça se há interesse pelos proprietários rurais que instalaram 

fossas sépticas na avaliação laboratorial por amostragem das mesmas; 

18) No caso da CERTRIM desejar a avaliação laboratorial por amostragem 

nas fossas instaladas – tratamento de resíduos e efluentes nas propriedades 

rurais, os Professores Amilton Diniz Amilton Diniz e Souza (IFTM) e Vinicius 

Carvalho Rocha (UFTM) reafirmaram que haverá custos para tanto; 

19) Foi levantada questão sobre o item 18 da Ata de Reunião – 03ª RO 

NIEA TM/AP, segundo o que não se deliberou a realização dos gastos com 

equipamentos e realização de serviços sobre o Projeto "Circuito Ambiental no 



 
 
 

Parque das Acácias" (item 17 da Ata de Reunião – 03ª RO NIEA TM/AP), 

ficando para se discutir a deliberação dos recursos na próxima reunião; 

20) O Professor Ricardo Vicente Ferreira (UFTM) expôs trabalhos do PM 

da APA do Rio Uberaba, em especial diversos layouts (densidade 

demográfica, rios); 

21) Deliberou-se por convidar representantes da FUNEPU, inclusive, o do 

Departamento Jurídico, e também representantes das Pró-reitorias de 

Extensão e dos Departamentos Jurídicos do IFTM e da UFTM para 

esclarecerem sobre recebimentos de Professores; 

22) Deliberou-se contatar a Diretoria de Contratos da Procuradoria-Geral 

de Justiça para tratativas de renovação do Termo de Cooperação Técnica; 

23) Deliberou-se solicitar da FUNEPU orçamento para criarão e 

manutenção de homepage do NIEA TM/AP; 

24) Deliberou-se que o CODAU, por meio da Senhora Gabriela Carvalho C. 

Castro, encaminhará o Regimento do LAGBEO, para manifestação e 

procedimento de revisão; 

25) Designa-se que a próxima Reunião Ordinária do NIEA TM/AP para 

13/06/2015, às 14:00 horas, nas dependências do Ministério Público; 

26) Reitera-se pauta anual (Ano 2016) das Reuniões Ordinárias do NIEA 

TM/AP: 11/07/2016; 08/08/2016; 12/09/2016; 10/10/2016; 07/11/2016; e 

12/12/2016; 

27) 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. 

 


