
 
 
 

 

Ata de Reunião – 03ª 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 os Senhores Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Adelar José Fabian 

(IFTM), Luis Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU), Maytê Maria Abreu 

Pires de Melo Silva (IFTM), Renato Farias do Valle Júnior (IFTM), Amilton Diniz e 

Souza (IFTM), Ricardo Vicente Ferreira (UFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), 

Elcides Rodrigues da Silva (UFTM), Mauro Ferreira Machado (UFTM), Gabriela 

Carvalho C. Castro (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Fábio O. 

Sanches (UFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Antônio Carlos Barreto (IFTM), 

conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA TM AP, foram discutidos 

os seguintes pontos: 

 

1) Deliberou-se que a eventual necessidade de indicação pelas Reitorias das 

instituições de ensino de professores de outras expertises nos trabalhos da 

ABHA será feita a partir de demandas posteriores, que, uma vez 

apresentadas, para com a Reitoria da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) o contato será feito através do Professor Elcides Rodrigues 

da Silva;1 

2) Por ora, a dispensa das eventuais indicações de novas expertises (Item 1) se 

deve a que os projetos apresentados pela ABHA já foram analisados pelos 

Professores Adelar José Fabian (IFTM), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Luis 

                                            
1 Chegou a conhecimento que por motivo de doença a Professora Magda Stella de Melo Martins não 

pode comparecer à 3.ª RO NIEA TM/AP. Mas informou a dificuldade de tratar com o Reitor do Instituto Federal 

do Triângulo Mineiro (IFTM), pois o mesmo está em viagem. Também, informou que contatou a Professora 

Marina Faric Mineo, a qual indicou nomes de acordo com a demanda na Biologia, esclarecendo, por fim, que 

contatou o Professor Eduardo, o qual compareceria a esta Reunião para se inteirar das demandas. 



 
 
 

 

Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU) e Vinicius Carvalho Rocha – 

UFTM, que fizeram suas considerações e questionamentos; 

3) Após resenha expositiva dos trabalhos apresentada pelo Professor Luis 

Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU), o Diretor Presidente da 

ABHA, Sérgio Leal, manifestou-se positivamente diante das análises e 

esclareceu que a parceria com o Núcleo visa deveras a elaboração de 

Termos de Referência e análises de projetos, sendo possível avançar na 

forma dos trabalhos; 

4) Deliberou-se que em 15 (quinze) dias o grupo de Professores que analisaram 

os 4 (quatro) projetos (2 de Perdizes; 1 de Santa Juliana e 1 de Uberlândia) 

apresentarão os resultados e encaminharão relatórios à Diretoria Executiva 

da ABHA, com indicações complementares a serem providenciadas pelos 

proponentes, a fim acrescer qualificações para execução; 

5) Foi deliberado que a elaboração de Termos de Referência e análises de 

projetos da ABHA integrarão os trabalhos do Núcleo, sendo que para tanto é 

imprescindível que, além da avaliação do (s) próximo (s) edital (is), o NIEA 

participe dos trabalhos de formatação do (s) mesmo (s), o que, inclusive, 

otimizará a elaboração dos termos e análises afins; 

6) O Diretor Presidente, Sérgio Leal, informou que os próximos trabalhos do 

Núcleo deverão ser custeados pela ABHA, e que para isso precisa formalizar 

instrumento de cooperação/contratação, carecendo de tratativas e 

viabilização com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU), 

e, ainda, salientou que ficou acordado que os custos com as presentes 

análises seriam custeadas nesse primeiro momento pelo Ministério Público; 

7) O Professor Mauro Ferreira Machado – UFTM se responsabilizou em enviar 

normas e afins para o Diretor Presidente da ABHA, Sérgio Leal, relacionados 

com a gestão da FUNEPU e respectivas instituições (UFTM e IFTM); 



 
 
 

 

8) Sobre a Semana da Engenharia Ambiental (Ciência Ambiental/Meio 

Ambiente), o Professor Elcides Rodrigues da Silva (UFTM) informou que já há 

comissão na UFTM para coordenação e organização dos trabalhos, e os 

custos com o evento girariam em torno de R$ 15.000,00, mesmo porque se 

trata de um evento maior e que engloba, também, o IFTM; 

9) No que tange à realização do evento (Item 8), deliberou-se pela realização do 

evento, havendo disponibilidade financeira, devendo-se verificar junto às 

instituições de ensino acerca da existência algum recurso próprio e da 

consecução de apoiadores/patrocinadores; 

10) Deliberou-se que o Professor Elcides Rodrigues da Silva (UFTM) 

contate a Professora Magda Stella de Melo Martins (IFTM) 

(magda@iftm.edu.com) para estabelecer comissão conjunta (UFTM/IFTM), 

visando preparativos iniciais de organização da Semana da Engenharia 

Ambiental (Ciência Ambiental/Meio Ambiente); 

11) O Professor Mauro Ferreira Machado – UFTM reavaliou os 

procedimentos para o Curso de Capacitação Operacional do Equipamento 

(GNSS), indicou a viabilidade de sua realização e ficou deliberado que o 

mesmo ocorrerá, na forma a ser apresentada na próxima reunião; 

12) O Assessor Ambiental, Rodrigo Domingos Pessoa, esclareceu que ao 

contatar setor responsável do Centro Operacional de Desenvolvimento e 

Saneamento de Uberaba – CODAU obteve informação de que possivelmente 

o LABGEO poderia ser utilizado pela UNIUBE, mesmo porque é de interesse 

que o maior número de instituições usem a estrutura, mas recomenda, se 

caso for, que a instituição (UNIUBE) oficie à Presidência da Autarquia 

Municipal sobre seu interesse, ou não, no uso do LABGEO, para resposta 

oficial; 

mailto:magda@iftm.edu.com


 
 
 

 

13) Os Professores Amilton Diniz e Souza (IFTM) e Vinicius Carvalho 

Rocha (UFTM) esclareceram que a avaliação laboratorial por amostragem 

nas fossas instaladas (CERTRIM) – tratamento de resíduos e efluentes nas 

propriedades rurais – não fez parte do projeto inicial, mas que se 

prontificaram a tanto, só que precisam ser informados da relação de 

proprietários rurais que efetivamente as instalaram e queiram sujeitar o 

sistema de tratamento à análise, cujos custos para tanto precisam ser 

considerados; 

14) Ficou deliberado solicitar à Coordenadoria Regional das Promotorias 

de Justiça do Meio Ambiente das Bacias do Rio Grande e Baixo Paranaíba, 

que oficie à CERTRIM para informar da disposição dos Professores Amilton 

Diniz e Souza (IFTM) e Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) em franquear a 

avaliação laboratorial por amostragem nas fossas instaladas, devendo se 

encaminhar ao Ministério Público relação de proprietários rurais interessados, 

que efetivamente as instalaram (há quanto tempo) e queiram sujeitar o 

sistema de tratamento à análise; 

15) O Analista Ambiental Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU) informou ter 

recebido da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) 

documento de doação de computadores usados no LABGEO, e que o 

procedimento está na fase de incorporação dos bens no patrimônio da 

Autarquia Municipal para prestar as informações ao Ministério Público, tão 

logo seja concluído; 

16) O Professor Luis Gustavo Ferreira de Oliveira relatou sobre os 

trabalhos no XX Congresso de Educadores da Rede Municipal de Ensino de 

Uberaba, inclusive, agradecendo e fazendo na ocasião menção sobre a 

parceria NIEA/MPMG; 



 
 
 

 

17) O Professor Luis Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU) expôs 

sobre o Projeto "Circuito Ambiental no Parque das Acácias", o qual consiste 

numa biblioteca temática (Meio Ambiente), com recursos áudio visuais 

(taxidermia), voltada à visitação de alunos da rede pública, inclusive, com 

trabalhos de contação de histórias, e solicitou apoio das instituições de 

ensino, p. ex., com estagiários para monitoria aos alunos visitantes, e do 

Ministério Público para realização de obras e aquisição de equipamentos 

necessários à implementação da iniciativa, sendo o valor num importe de 

aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 

18) No que tange à aquisição dos equipamentos e realização de serviços 

(Item 17), deliberou-se necessário consultar a Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba – FUNEPU sobre a disponibilidade financeira, haja vista 

outros compromissos assumidos; 

19) Para o projeto mencionado (Item 17), o Professor Vinicius Carvalho 

Rocha (UFTM) sugeriu ao Professor Luis Gustavo Ferreira de Oliveira 

(SEMED/CODAU) que contatasse o Professor Alex Utsumi (UFTM) 

(alex_utsumi@yahoo.com.br) para auxílio no ingresso de discentes como 

monitores; 

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

registrou-se a presença do Professor Fábio O. Soares (UFTM), na 3ª Reunião 

Ordinária de 2016, do Conselho Gestor da APA do Rio Uberaba, em 23 de 

março de 2016, ocasião em que levou a conhecimento dos conselheiros os 

trabalhos de elaboração do Plano de Manejo, especialmente, “Caracterização 

do meio físico: Clima”; 

21) O Coordenador dos trabalhos do PM da APA do Rio Uberaba, 

Professor Mauro Ferreira Machado (UFTM) passou a palavra aos Professores 

Antônio Carlos Barreto (IFTM) e Maytê Maria Abreu Pires de Melo Silva 

mailto:alex_utsumi@yahoo.com.br


 
 
 

 

(IFTM), que, dentro do que lhes coube, expuseram trabalhos do PM da APA 

do Rio Uberaba sobre Hidrometria e Uso e Ocupação do Solo; 

22) Conforme inclusão de pauta sugerida pelo Professor Mauro Ferreira 

Machado – UFTM (aquisição de equipamentos permanentes e de segurança 

para trabalhos do PM da APA do Rio Uberaba), o Professor Antônio Carlos 

Barreto (IFTM) colocou a necessidade de se adquirir 15 (quinze) réguas 

linimétricas para instalar uma em cada ponto dos córregos e duas em outro 

ponto mais largo, bem como 01 (um) molinete fluviométrico, orçados em 

aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), cujos equipamentos ficariam 

como reforço institucional ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM); 

23) Deliberou-se pela aquisição dos equipamentos (Item 22), conforme 

disponibilidade financeira junto à Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

– FUNEPU; 

24) O Professor Renato Farias do Valle Júnior (IFTM) solicitou a aquisição 

de Medidor de Nitrato e Medidor de Potássio, apresentando especificação dos 

equipamentos para aquisição, que servirão ao PM de Manejo da APA do Rio 

Uberaba e ficarão como reforço institucional do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro (IFTM), com custo de R$ 2.680,00, cada, perfazendo ao todo R$ 

5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais), ao que igualmente o 

Professor Mauro Ferreira Machado – UFTM fez referência também a 

necessidade de aquisição dos equipamentos, que ficariam como reforço 

institucional à Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 

demandando outros R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais), cujas 

aquisições totalizariam R$ 10.720,00 (dez mil setecentos e vinte reais); 

25) Deliberou-se pela aquisição dos equipamentos (Item 24), conforme 

disponibilidade financeira junto à Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

(FUNEPU); 



 
 
 

 

26) O Professor Ricardo Vicente Ferreira (UFTM) divulgou o I Workshop de 

Biogeografia, Conservação e Áreas de Proteção Ambiental, com custo 

orçamentário total estimado em R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta 

reais), sendo, inclusive, mencionado pelo Professor Mauro Ferreira Machado 

– UFTM que a ocasião servirá para a capacitação dos integrantes dos 

trabalhos do PM de Manejo da APA do Rio Uberaba, em especial para a 

realização das atividades fauna/flora, que deverá ser ministrada 

possivelmente pelo Professor Doutor Rogério Hartung Toppa – UFSCAR; 

27) O público-alvo do evento (Item 25) será o Centro Operacional de 

Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (CODAU), Polícia Militar 

Ambiental (PMA), Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e Conselho Gestor da APA do Rio 

Uberaba; 

28) Deliberou-se que a participação financeira com recursos do Núcleo 

dependerá da disponibilidade financeira junto à Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba (FUNEPU); 

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

09/05/2015, às 14:00 horas, nas dependências do Ministério Público; 

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

TM/AP: 13/06/2016; 11/07/2016; 08/08/2016; 12/09/2016; 10/10/2016; 

07/11/2016; e 12/12/2016; 

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

conforme, será encaminhada via e-mail para conhecimento, apontamentos. 
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