Ata de Reunião – 05ª RO NIEA TM/AP

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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), Luis
Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU), Gabriela Carvalho C. Castro
(CODAU), Mônica de Cássia Siqueira Martines (PROEXT/UFTM), Valéria Almeida
Alves (PROEXT/UFTM), André Luiz Dornelas Brasil de Freitas (PGPF/UFTM),
Josenilson Bernardo da Silva (UFTM), Fábio Sanches (UFTM), José Cláudio Viegas
(UFTM), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Maytê
Maria Abreu Pires de Melo Silva (IFTM), Carlos Alberto Araújo Campos (UFTM),
Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), Elcides Rodrigues da Silva (UFTM), Mauro
Ferreira Machado (UFTM), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU), Clébia Rosa
Morais Alves (FUNEPU), José Eduardo dos Reis Felix (FUNEPU/UFTM), Márcio
Fúlvio Fontoura (FUNEPU), Jonathan Gonçalves de Souza (FUNEPU), 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) O Promotor de Justiça registrou que, em 18/05/2016, a Coordenadoria
Regional deu encaminhamento à PGJ-MG para tratativas da renovação do
Termo de Cooperação Técnica 032/2011, que criou o NIEA, a vencer em
18/08/2016, que deverá seguir exclusivamente com instituições públicas,
incluindo a FUNEPU, com a possibilidade também do MPF passar a integrar
o Núcleo, ao que foi, ainda, franqueada a oportunidade das instituições

integrantes se manifestarem com sugestões no sentido de aprimorar o
próximo TCT;

2) Sobre questões afetas a participação de outros Professores do IFTM no NIEA
TM AP, pelo IFTM se manifestou a Professora Magda Stella de Melo Martins,
participando

aos

presentes

que

a

Reitoria

(IFTM)

se

manifestou

favoravelmente a indicar novas expertises para integrar os trabalhos do
Núcleo, carecendo de saber oportunamente das demandas, conforme se
apresentem;

3) Também sobre questões afetas a recebimentos de Professores, pela
FUNEPU, manifestou-se Keila Cristina Telles Furtado, considerando que os
processos respectivos correm em cada uma das instituições de ensino, e o
pagamento das bolsas não pode se dar antes da devida aprovação;

4) Igualmente sobre questões afetas a recebimentos de Professores, pelo
Procurador Geral (PF/UFTM), Doutor André Luiz Dornelas Brasil de Freitas,
foi considerado que instituiu comissão para tratar do fluxo afim, buscando
otimizar o processo, inclusive, restou considerado pela Procuradoria que
providenciará parecer referencial, visando solução das questões, e nesse
meio tempo pelo Promotor de Justiça Coordenador foi solicitado que as
tratativas se dessem conjuntamente com o IFTM para uniformização;

5) O Promotor de Justiça Coordenador considerou a importância de que as
instituições (IFTM/UFTM/FUNEPU) se reúnam e alinhem a tramitação
administrativa para recebimento de bolsas e valores de prestação de
serviços, ficando a Professora Magda de levar necessidade à Reitoria do
IFTM;

6) Pela Pró-Reitora (PROEXT/UFTM), Professora Valéria Almeida Alves foi
salientada a importância documental dos processos envolvendo recebimentos
de bolsas de professores, pois a Pró-Reitoria é auditada nesse sentido, e,

ainda, a ausência de documentos torna mais dificultosa a conclusão dos
trâmites necessários;

7) Para encaminhamento, deliberou-se que representantes das instituições
(IFTM/UFTM/FUNEPU) alinhem reunião de trabalho para estabelecer a
padronização dos requisitos e trâmites, facilitando os processos
envolvendo recebimentos de bolsas e valores de prestação de serviços,
ao que o Procurador da UFTM se responsabilizou por fazer os contatos
para os trabalhos com responsáveis no IFTM e FUNEPU, cujo objetivo
será a publicação de ato conjunto pelas instituições (Portaria, Ordem de
Serviço);

8) Sobre o Projeto "Circuito Ambiental no Parque das Acácias" (item 17 da Ata
de Reunião – 03ª RO NIEA TM/AP), o Professor Luis Gustavo Ferreira de
Oliveira (SEMED/CODAU) expôs que a SEMED conseguiu dois quiosques no
Parque das Acácias, sendo um deles destinado ao referido projeto, ao que
diante disso foi deliberada a aprovação da verba de R$ 14.000,00 para
execução do mesmo, conforme gastos com equipamentos e realização de
serviços nele (projeto) especificados;

9) Pelos Professores Adelar José Fabian (IFTM) e José Cláudio Viegas (UFTM)
foi apresentado e discutido projeto de Proposta de Estudo da Recarga de
Água Subterrânea na Microbacia do IFTM, restando deliberada sua
aprovação, cuja execução estimada em 24 (vinte e quatro) meses custará em
torno de R$ 45.000,00, segundo a disponibilidade financeira junto à Fundação
de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU;

10)

Como condição para inclusão na pauta de reunião, deliberou-se que

eventuais propostas de projetos deverão ser previamente enviadas aos
membros do Núcleo para análise e apontamentos;

11)

Foi proposto e deliberado pro-labore de R$ 150,00/h para elaboração

do Termo de Referência e elaboração de Edital relacionado a projetos da
ABHA, totalizando globalmente R$ 35.000,00, em especial para custeio com
os trabalhos desenvolvidos 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;

12)

Pelo Professor Amilton Diniz e Souza (IFTM) foram justificadas

avaliação e análise (reestudo) conjunta dos editais, cujos Professores se
reuniram por diversas vezes (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), sendo
definido que os trabalhos envolverão análise de projeto, análise e elaboração
de edital, execução de projetos, parecer técnicos, acompanhamento de obras;

13)

Fica pautado para a próxima reunião informações da FUNEPU sobre

orçamento para criarão e manutenção de homepage do NIEA TM/AP;

14)

Os Professores Elcides Rodrigues da Silva e Magda Stella de Melo

Martins estabelecerão as tratativas para organizar conjuntamente a Semana
do Meio Ambiente (“Recuperação de Áreas Degradadas”);

15)

O Professor Mauro Ferreira Machado (UFTM) informou que o

cronograma e ministração do Curso de Capacitação Operacional do
Equipamento

(GNSS)

será

realizado

em

ocasião

a

ser

definida

oportunamente;

16)

Os Professores Amilton Diniz e Souza e Vinícius Carvalho Rocha

participaram a realização do Curso de capacitação (fossas sépticas)
ministrado na Polícia Militar Ambiental, em 10 de maio de 2016, sendo-lhes,

inclusive, demandado a ampliação dos temas em outros cursos, a serem
realizados oportunamente;

17)

Registra-se que o CODAU encaminhou documentação sobre a

incorporação patrimonial dos computadores recebidos da FUNEPU, a qual foi
remetida a 11.ª Promotoria de Justiça para juntada nos autos do Inquérito
Civil n.º MPMG-0701.08.000039-4;

18)

Registre-se que, em 10/05/2016, o CODAU, por meio da Senhora

Gabriela Carvalho C. Castro, encaminhou o Regimento do LAGBEO para
manifestação e procedimento de revisão;

19)

Registra-se que conforme e-mail datado de 18/05/2016, o Professor

Mauro Ferreira Machado (UFTM) registrou a prestação das informações
solicitadas pelo professor Sérgio Diretor Presidente da ABHA sobre as
normas e afins, relacionados com a gestão da FUNEPU e respectivas
instituições;

20)

Registra-se que em função de problemas técnicos, foi por bem

cancelar a apresentação da Geopac – Consultoria em Geologia e
Paleontologia sobre monitoramento (drone/vant), razão pela qual se buscará
estabelecer agenda diretamente com a Polícia Militar Ambiental para
exposição;

21)

Registra-se que o Projeto Jambolão é de interesse da Coordenadoria

Regional, ficando aproado por parte do Promotor de Justiça Coordenador o
custeio do 1.º ano do projeto, no valor de R$ 74.000,00, cuja provisão já deve
ser feita junto à FUNEPU, mas não é possível comprometer recursos para
pagamento dos outros dois anos seguintes, pelo menos por ora, tendo em
vista inúmeras outras demandas igualmente relevantes, ao que com os
ajustes devidos o Projeto será encaminhado por email para análise e
sugestões na próxima reunião ordinária;

22)

Ficou deliberado nesse Núcleo a indicação dos Professores Vinicius

Carvalho Rocha (UFTM) e Amilton Diniz e Souza (IFTM), este como membro
suplente e aquele como membro titular para representarem o NIEA TM/AP
junto ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de Uberaba, nos
termos do Decreto n.º 5.443/2016, com as cautelas e providências
eventualmente necessárias junto às respectivas Reitorias;

23)

Registra-se pelo Coordenador do Plano de Manejo da APA do Rio

Uberaba que nos trabalhos para elaboração do Plano de Manejo tem havido
necessidade de locação de veículos, em função dos deslocamentos;

24)

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

08/08/2015, às 14:00 horas, nas dependências do Ministério Público;

25)

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

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

26)

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.

