
 
 
 

Ata de Reunião – 07ª RO NIEA TM/AP 
 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro 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), Amilton 

Diniz e Souza (IFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Vinicius Carvalho 

Rocha (UFTM), Luis Gustavo F. Oliveira (SEMED), Adelar José Fabian (IFTM), 

Guilherme Barbosa Lopes Júnior (UFTM), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU), 

Clébia Rosa Morais Alves (FUNEPU), Josenilson Bernardo da Silva (UFTM), Maytê 

Maria Abreu Pires de Melo Silva (IFTM), Antônio Carlos Barreto (UFTM), Mauro 

Ferreira Machado (UFTM) e Elcides Rodrigues Da Silva (UFTM), conforme listagem 

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

1) Não há considerações do Núcleo sobre o Termo de Cooperação Técnica; 

2) Por parte do MPMG se concedeu a aquisição de equipamentos, com recursos 

de Termo de Ajuste de Conduta restantes de valores firmados com o CODAU, 

sendo que os tais (equipamentos) serão incorporados ao patrimônio do IFTM 

e UFTM (na proporção de 50% para cada instituição), bem como usados para 

finalização do Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba e utilizados para 

atendimento a demandas futuras do NIEA; 

3) Neste ato, a aquisição dos equipamentos tratada no item anterior fica 

referendada pelo Núcleo nos termos e modos postos; 



 
 
 

4) Para aquisição dos equipamentos (item 2), delibera-se até 48 (quarenta e 

oito) para que os responsáveis das instituições (IFTM e UFTM) especifiquem 

os bens para formalizar completamente o processo junto à FUNEPU; 

5) O Professor Elcides Rodrigues Da Silva (UFTM) expôs a necessidade de 

Termo de Parceria para realização da SEAMB, em especial para Cadastro na 

Pró-Reitoria de Extensão da UFTM da “I Jornada Integrada de Estudos 

Ambientais e V SEAMB” (Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental), 

razão pela qual o NIEA – TM/AP deliberou o seguinte: O Núcleo 

Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba – NIEA – TM/AP, por meio dos membros presentes a 07ª RO NIEA 

TM AP, conforme lista integrante, neste ato representado pelo Promotor de 

Justiça Coordenador das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das 

Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, Dr. Carlos Alberto Valera, no 

desempenho de sua independência funcional, respeitadas as regras regentes 

do NIEA – TM/AP, firma o presente termo de parceria para realização do 

evento “I Jornada Integrada de Estudos Ambientais e V SEAMB” 

(Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental), no período de 7 a 11 de 

novembro de 2016, no Centro Educacional da UFTM, coordenado pela Profa. 

Dra. Ana Paula Milla dos Santos Senhuk (Departamento de Engenharia 

Ambiental/ICTE/UFTM), ao que se declara que este NIEA – TM/AP tem 

conhecimento dos objetivos e das ações a serem desenvolvidas no âmbito do 

mencionado evento e assume o compromisso de apoiar o desenvolvimento 

do referido evento durante sua organização e realização, na medida, 

inclusive, do que já foi deferido anteriormente; 

6) Foi realizada a primeira reunião de alinhamento para criação e manutenção 

de homepage do NIEA TM/AP entre os integrantes Alexandre Campos de 

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



 
 
 

Melo Martins (IFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) e o Prof. AndrÊ 

(UFTM), definindo-se adquirir o domínio “niea.eco.br” e também que a 

FUNEPU criará documento editável on line e encaminhará o link aos 

integrantes do Núcleo para contribuições acerca do conteúdo e detalhes 

técnicos para iniciar o projeto, o que fica deliberado para ser compilado e 

apresentado na próxima reunião ordinária deste Núcleo, com a manifestação 

do Prof. André acerca , o qual será participado e comunicado pela FUNEPU; 

7) Por parte do Centro de Excelência em Tecnologia Química do Parque 

Tecnológico de Uberaba (PMU), integrado pela FAZU, UNIUBE, IFTM e 

UFTM, fizeram-se presentes Francis Ferreira (FAZU), Luís Antônio (UFTM) e 

Melissa Miziara - Parque Tecnológico de Uberaba (PMU); 

8) Melissa Miziara apresentou as ações do GIS (Grupo de Inteligência Setorial 

de Química), consistentes, basicamente, na avaliação de demandas do 

Município e empresas locais, com eixos de desenvolvimento na área de 

fertilizantes e defensivos, energia, meio ambiente e novos materiais. No 

momento, tem-se desenvolvido projeto para implementar infraestrutura 

(centro de excelência), ou seja, um espaço de interação para desenvolver 

novos produtos, criando processos e serviços num ambiente integrado 

(laboratório). A ideia geral é discutir desafios das instituições, implementar 

novas linhas de pesquisa e novos cursos de ensino superior/técnico, 

desenvolver diagnóstico empresarial e oportunizar capacitação mais 

especializada; 

9) Foi proposto que o GIS (Grupo de Inteligência Setorial de Química) 

estabeleça contato com representantes neste Núcleo da UFTM (Vinicius 

Carvalho Rocha – vinicius.rocha@icte.uftm.edu.br) e do IFTM (Magda Stella 

de Melo Martins – magda@iftm.edu.br) para exposição de portifólio do GIS e 

possibilidades afins; 



 
 
 

10) Sobre as regras para concessão de bolsas, sem prejuízo de outras 

deliberações, o MPMG apresentou proposta, trazida pela FUNEPU, ficando já 

estabelecido e deliberado que cada professor, a princípio, poderá receber 

duas bolsas, sendo uma de projeto individual e outra de coletivo; 

11) Ficou deliberado que os projetos apresentados e aprovados há mais de 

60 (sessenta) dias serão glosados, caso seus proponentes não se 

manifestem em até (10) dias, a partir da notificação, isto como regra de 

transição, pois a partir desta data fica deliberado que, caso os recursos sejam 

aprovados e não utilizados em até 60 (sessenta) dias, após a data para início 

do projeto/evento, sem motivos justificados, eles (recursos) serão 

redirecionados automaticamente e disponibilizados para novas ações do 

Núcleo, devida e oportunamente deliberadas; 

12) Ficou deliberado que o Núcleo se manifeste sobre a Normatização para 

Projetos de Bolsa, Prestação e Serviço e Desenvolvimento Institucional, 

desenvolvidos com a parceria do Núcleo Insterinstitucional de Estudos 

Ambientais (NIEA TM/AP), apresentada pela FUNEPU, em especial, 

incorporando os termos/ideias do Termo de Referência para Edital de 

Projetos Temáticos, já laborados, o que deverá ser apresentado na próxima 

reunião do NIEA TM/AP para deliberação; 

13) O Prof. Amilton Diniz e Souza (IFTM) Curso informou sobre a 

capacitação à Polícia Militar de Meio Ambiente, conforme tratado na ata da 

reunião anterior, participando sobre o bom aproveitamento do curso e pedidos 

da corporação para outros desdobramentos de capacitação;  

14) Sobre as contribuições para alterar o Regimento do LAGBEO, este 

Núcleo delibera que são as já postas na ata da reunião anterior, as quais 

deverão ser remetidas formalmente ao CODAU para alterações necessárias 

(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). 

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

dia 10/10/2015, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG; 

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

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

17) 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. 


