
 
 
 

Ata de Reunião – 08ª RO NIEA TM AP 
 

10/10/2016, às 14h 
Local: Rua Coronel Antônio Rios, 951, Santa Marta 

Auditório – Sede das Promotorias de Justiça de Uberaba (MPMG) 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro 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), Patrícia 

Diniz Martins (UFTM), Elcides Rodrigues da Silva (UFTM), Luis Gustavo F. Oliveira 

(SEMED), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), 

Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU), Josenilson Bernardo da Silva (UFTM), Renato 

Farias do Valle Júnior (IFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Shirley Gurgel Nakamura 

(IFTM), Kênia Crsitna Gurgel de Souza (IFTM), Adelar José Fabian (IFTM) e José 

Luiz Torres (IFTM), conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA 

TM/AP, foram discutidos os seguintes pontos: 

1) Fica o registro de que o Termo de Cooperação Técnica foi assinado pelo 

IFTM e ato contínuo o mesmo foi remetido à UFTM para coleta de 

assinaturas, não tendo sido o mesmo devolvido até então; 

2) Os equipamentos a ser adquiridos com recursos remanescentes de Termo de 

Ajuste de Conduta foram especificados e o processo para aquisição dos 

mesmos está em andamento, o que será feito na proporção de 50% para 

cada instituição (IFTM e UFTM) 

3) A Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental ocorrerá de 7 a 11 de 

novembro, conforme programação da I JORNADA INTEGRADA DE 

ESTUDOS AMBIENTAIS, tendo se procedido ao respectivo cadastro na Pró-



 
 
 

Reitoria de Extensão da UFTM, e o orçamento ficou em R$ 7.500,00 (sete mil 

e quinhentos reais), devidamente aprovado neste ato; 

4) A exposição e discussão do assunto relacionado à homepage do NIEA TM/AP 

ficam postergadas, devendo a FUNEPU providenciar e dispor documento 

editável on line, encaminhando link aos integrantes do NIEA para 

contribuições, para discussão de conteúdo e detalhes técnicos, incluindo a 

presença do Prof. André; 

5) Os integrantes do GIS (Grupo de Inteligência Setorial de Química) não 

contataram os Profs. Magda e Vinícius para exposição de portifólio e 

possibilidades afins, ficando o Prof. Amilton de contatar o grupo e informar na 

próxima reunião; 

6) Sobre a Normatização para Projetos de Bolsa, Prestação e Serviço e 

Desenvolvimento Institucional ficou deliberado que haverá reunião técnica de 

alinhamento com a FUNEPU para ajuste de especificidades administrativas, 

haja visa que o NIEA é integrado também pelas Policiais Civil e Militar, além 

das instituições de ensino, ficando franqueado aos integrantes do Núcleo o 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir desta data, para contribuições por e-

mail (crpbriogrande@mpmg.mp.br); 

7) O Professor Elcides Rodrigues da Silva (UFTM) expôs sobre o Treinamento à 

Polícia Militar Ambiental (compostagem, fossas sépticas, biodigestores, 

diagnóstico de veredas), ficando deliberado a formação de Grupo de 

Trabalho, composto pelos Professores Vinicius Rocha, Patrícia Diniz Martins, 

Rodrigo Pessoa, Vanessa Vaz de Oliveira, Magda Stella e Amilton Diniz e 

Souza, para, em até 06 (seis) meses, a partir desta data: a) investigar a 

eficiência do tanque séptico de baixo custo, e b) a eficiência de tal sistema. A 

questão está em referendar o projeto tecnicamente e apontar os indicadores 



 
 
 

de eficiência, elaborando Nota Técnica. Deliberou-se oficiar aos Órgãos 

Ambientais fiscalizadores (SEMAM e SUPRAM) para participar da discussão; 

8) Abriu-se discussão sobre área de vereda, ficando constituído Grupo de 

Trabalho (Profs. Vinicius Rocha, Amilton Diniz e Souza), para, em até 06 

(seis) meses, a partir desta data: a) investigar a eficiência do tanque séptico 

de baixo custo, e b) a eficiência de tal sistema. A questão está em referendar 

o projeto tecnicamente e apontar os indicadores de eficiência, elaborando 

Nota Técnica. Deliberou-se oficiar aos Órgãos Ambientais fiscalizadores 

(SEMAM e SUPRAM) para participar da discussão; 

9) A Professora Patrícia Diniz Martins (UFTM) expôs sobre o Projeto do I Fórum 

da Cultura Empreendedora, ficando de se verificar e informar na próxima 

reunião se há a possibilidade de inserir eixo temático ambiental; 

10) O Prof. Josenilson Bernardo da Silva informou que está em fase de 

fechamento a parte editorial dos trabalhos do Plano de Manejo da APA do Rio 

Uberaba, consignando que disparou e-mail aos integrantes dos trabalhos 

para que não se utilize/divulgue os dados afins, sem antes ocorrer a 

publicação dos mesmos (dados) pelo CODAU, não havendo, após isso, 

prejuízo na utilização por se tratarem de dados públicos, desde que se 

mencione a fonte; 

11) O Professor Amilton Diniz e Souza (IFTM) ressaltou a importância da 

palestra sobre o Novo Código Florestal, ministrada pelo Promotor de Justiça 

Coordenador, Doutor Carlos Alberto Valera, em 1.º de outubro de 2016, e 

levantou necessidade de bolsistas, para desdobramento de estudos voltados 

à temática posta; 

12) Para fins de bolsa, ressaltou-se a possibilidade dos professores 

receberem duas ajudas de custo e agraciar dois alunos, um no projeto 



 
 
 

individual e outro coletivo, devendo todos eles (projetos) ter viés com a 

gestão/inovação ambiental, voltados para a atuação do Ministério Público;  

13) Por parte do CODAU, Rodrigo Domingos Pessoa informou que 

Gabriela Carvalho C. Castro não mais está na Autarquia Municipal, 

apresentando a substituta, Vanessa Vaz de Oliveira 

(vanessa.oliveira@codau.com.br), que será a nova integrante do CODAU nos 

trabalhos deste Núcleo; 

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

dia 07/11/2015, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG; 

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

(Ano 2016): 12/12/2016; 

16) 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. 


