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Ata de reunião – 02ª Reunião do NIEA TM AP

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2016, às 14:00 horas,
nas dependências do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Uberaba,
sob presidência do Promotor de Justiça Coordenador, Doutor Carlos Alberto
Valera, presentes os Senhores Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Maytê
Maria Abreu Pires de Melo Silva (IFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM),
Adelar José Fabian (IFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Luis Gustavo Ferreira de
Oliveira (SEMED/CODAU), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Gabriela Carvalho C.
Castro (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Mauro Ferreira Machado
(UFTM), Fábio O. Sanches (UFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), Elcides
Rodrigues da Silva (UFTM), e Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), conforme
listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA TM AP, foram discutidos os
seguintes pontos:
1)

Sobre as demandas da CBH/ABHA, os Professores Vinicius

Carvalho Rocha (UFTM) e Magda Stella de Melo Martins (IFTM) se
responsabilizaram e, então, foi deliberado que:
a.

Fizessem gestões junto às respectivas Reitorias para instá-las que

outras expertises sejam incorporadas nos trabalhos;
b.

Informassem o NIEA por e-mail, em até 15 (quinze) dias, contados

desta data, da resposta, informando os nomes das áreas e professores
responsáveis; e
c.

A partir da disponibilidade dos docentes das instituições (IFTM e

UFTM), franqueassem os 03 (três) projetos apresentados pela CBH/ABHA
aos mesmos para análise e apresentação de encaminhamento/sugestão,
na próxima reunião, para deliberação definitiva acerca dos trabalhos a ser
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eventualmente assumidos, inclusive com cronograma de trabalho e
possível esboço inicial para Termo (s) de Referência.
2)

Independentemente do item anterior, os Professores Amilton Diniz e

Souza (IFTM) e Luis Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU) se
comprometeram a analisar os 03 (três) projetos apresentados pela CBH/ABHA e
relatar

a

situação

de

cada

qual,

apontando,

na

próxima

reunião,

encaminhamento/sugestão para deliberação definitiva acerca dos trabalhos a ser
eventualmente assumidos, inclusive com cronograma de trabalho e possível
esboço inicial para Termo (s) de Referência.
3)

O Professor Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) se responsabilizou e

foi deliberado que apresentasse cronograma e dados econômicos para
encaminhar proposta/previsão de recursos na realização da Semana da
Engenharia Ambiental (Ciência Ambiental/Meio Ambiente);
4)

Ficou deliberado que o curso de capacitação operacional do

equipamento GNSS passará por nova avaliação do Professor Mauro Ferreira
Machado (UFTM), no sentido de definir sua realização, ou não, o que será
participado na próxima reunião;
a. O Professor Leonardo Campos de Assis justificou que a não
participação no curso do equipamento GNSS é decisão pessoal, não
envolvendo qualquer decisão administrativa da UNIUBE, fazendo juntar
neste ato comunicado por escrito, que solicita seja enviado a todos os
membros do NIEA.
5)

O Professor Leonardo Campos de Assis mencionou que o “item 7”

da Ata de reunião – 11ª Reunião do NIEA TM AP, de reunião ocorrida em
14/12/2015, onde se tratou da utilização do LABGEO para demanda da Unicamp
quanto a geoprocessamento, visando otimizar ações/trabalhos de saúde bucal
(Curso: Odontologia), deveria ser desconsiderado por impossibilidade de uso do
LABGEO;
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6)

Diante da manifestação do Professor Leonardo Campos de Assis

constada no item anterior, o Promotor de Justiça Coordenador o alertou de que
deve haver Termo de Cooperação Técnica entre CODAU e UNIUBE para
utilização do LABGEO, o que possibilitaria o uso do espaço pela instituição;
7)

Por parte do CODAU, Rodrigo Domingos Pessoa ponderou que

buscará e analisará referida informação (“item 6”);
8)

Sobre o estado do LABGEO, a Professora Maytê Maria Abreu Pires

de Melo Silva (IFTM) observou que a internet não está funcionando
adequadamente;
9)

Por parte do CODAU, falou Luis Gustavo Ferreira de Oliveira,

esclarecendo que verificou que a internet estava funcionando, mas no caso de
quaisquer problemas sobre informática deve ser procurado pelo Assessor de TI
do CODAU, Cleber, no telefone 3318-6000;
10)

Quanto às palestras feitas na CERTRIM pelos Professores Amilton

Diniz e Souza (IFTM) e Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), sobre sistema de
tratamento de resíduos e efluentes nas propriedades rurais, falou o Professor
Amilton Diniz e Souza (IFTM), avaliando a necessidade dos produtores rurais em
adequar o saneamento rural (esgoto doméstico e cobrança da PMA), e
esclarecendo que a avaliação dos trabalhos se dará por amostragem nas fossas,
que serão analisadas em laboratório, com cronograma de monitoramento;
11)

Foi sugerido pelos Professores Amilton Diniz e Souza (IFTM) e

Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) a realização de curso de capacitação à Polícia
Militar Ambiental sobre fossa séptica, de 2h/aula, gratuitamente, colocando-se à
disposição para ministrar tal capacitação;
12)

Deliberou-se que o Promotor de Justiça Coordenador Regional

oficiará ao comando da Polícia Militar Ambiental informando a iniciativa e
questionando se há interesse pela corporação em participar do referido curso de
capacitação;
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13)

Informou-se que o equipamento HORIBA (IFTM) referido no “item

14”, da ata anterior, foi adquirido e entregue;
14)

Sobre projetos de pós-graduação strictu sensu se aguardará o edital

e as demandas oportunas (instalação dos cursos), segundo se enquadrem
dentro dos objetivos do NIEA, ocasião em que se analisará a forma e quantidade
do empenho dos recursos aos bolsistas;
15)

O Professor Luis Gustavo Ferreira Oliveira relatou que os projetos

educacionais de capacitação de professores de escolas públicas municipais em
Uberaba está em andamento, ou seja, implementação de pós-graduação (IFTM)
instrumental lato sensu (Especialização em educação ambiental – agentes
ambientais mirins), com edital a ser brevemente publicado;
16)

Anui-se que 04 computadores em uso no LABGEO, objeto de

Contrato de Comodato entre CODAU e FUNEPU, sejam doados àquele, devendo
o

donatário

(CODAU)

prestar

contas

ao

Ministério

Público

sobre

a

patrimonialização dos citados bens, que continuarão em uso no LABGEO;
17)

Anui-se à aquisição ad referendum de câmera fotográfica e

microcomputador para auxílio nos trabalhos de Plano de Manejo da Apa do Rio
Uberaba, os quais ficarão como reforço institucional à UFTM;
18)

O Professor Luis Gustavo Ferreira de Oliveira reforçou o convite

para participarem do XX Congresso de Educadores da Rede Municipal de Ensino
de Uberaba, que ocorrerá em 21, 22 e 23 de março de 2016, no Cine Teatro
Vera Cruz e Auditório da ABCZ;
19)

Deliberou-se pagamento ao Professor Luis Gustavo Ferreira de

Oliveira de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para palestrar no XX Congresso de
Educadores da Rede Municipal de Ensino de Uberaba;
20)

O Professor Flávio O. Sanches (UFTM) e Mauro Ferreira Machado

(UFTM) prestaram informações de trabalhos do PM da APA do Rio Uberaba;
21)

Por parte do CODAU foi solicitado, novamente:
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a. a adequação e comprovação dos serviços através do cronograma e
plano de trabalho;
b. emissão de relatório de execução por etapas, conforme item 3.3 do
contrato, a fim de efetuar os devidos pagamentos; e
c. Comunicação das visitas à campo pelas Universidades participantes do
Plano de Manejo, conforme item 4.2 do referido contrato.
22)

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

dia 11/04/2015, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG;
23)

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

(Ano 2016): 11/04/2016; 09/05/2016; 13/06/2016; 11/07/2016; 08/08/2016;
12/09/2016; 10/10/2016; 07/11/2016; e 12/12/2016;
24)

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.

