Ata de reunião – 01ª Reunião do NIEA TM AP

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro 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),
Renato Farias do Valle Júnior (IFTM), Adelar José Fabian (IFTM), Vera Lúcia
Abdala (IFTM), Maytê Maria Abreu Pires de Melo Silva (IFTM), Magda Stella de
Melo Martins (IFTM), Luis Gustavo Ferreira de Oliveira (SEMED/CODAU),
Amilton Diniz e Souza (IFTM), Gabriela Carvalho C. Castro (CODAU), Mauro
Ferreira Machado (UFTM), Carlos Alberto Campos (UFTM), Fábio Sanches
(UFTM), Vinicius Carvalho Rocha (UFTM), Julio Cesar de Souza Inacio
Gonçalves (UFTM), Antonio Giacomini Ribeiro (CBH Araguari) e Sérgio Gustval
R. Leal, conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA TM AP, foram
discutidos os seguintes pontos:
1)

Inicialmente, registrou-se que os trabalhos do NIEA TM AP seguirá

com as seguintes instituições integrantes: MPMG, UFTM, IFTM e PMMG;
2)

Manifestaram-se o Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do

Rio Araguari (CBH) e do Diretor-Presidente da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA),
colocando o interesse em se estabelecer parcerias com o NIEA TM AP para
integrar ações técnicas e estruturantes (abastecimento de água, drenagem
urbana, recuperação de áreas degradadas, conservação do solo), seja na
elaboração de Termos de Referência ou executando ações ambientais;

3)

Sobre a demanda posta, o NIEA TM AP colocou a possibilidade de

discutir a participação do Núcleo nas ações da ABHA, sendo necessário que
CBH/ABHA informem especificamente quais são as demandas;
4)

CBH/ABHA ficaram de remeter por e-mail aos membros do NIEA TM

AP os documentos sobre as demandas, visando avaliação e, ainda, que o NIEA
TM AP informe um Professor/Relator para manifestação na próxima reunião;
5)

Sobre a proposta de Semana da Engenharia Ambiental, deliberou-

se por definir data, temática e custo para apresentar na próxima reunião;
6)

Pelo Município de Uberaba, o Professor Doutor Luis Gustavo Ferreira

Oliveira informou que está encaminhado junto ao IFTM iniciativa para projetos
educacionais de capacitação de professores de escolas públicas municipais;

7)

No NIEA TM AP, as deliberações sobre projetos passarão a ocorrer

mediante voto da maioria;

8)

Será dada resposta na próxima reunião sobre a realização do curso de

capacitação operacional do equipamento GNSS;

9)

Quanto ao PM da APA do Rio Uberaba, o Coordenador Geral,

Professor Mauro Ferreira Machado (UFTM) esclareceu que os trabalhos foram
iniciados, inclusive, em campo (geologia, geomorfologia, climatologia, mapas);

10)

O Professor Renato Farias do Valle Júnior (IFTM) informou que a

internet no LABGEO não está funcionando, prejudicando os trabalhos, ao que pediu
providências à representante do CODAU, Senhora Gabriela Carvalho C. Castro;

11)

Sobre o cronograma de trabalho do NIEA TM AP, deliberou-se que

serão analisadas as demandas do CBH/ABHA e, prioritariamente, realizados os
trabalhos do Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba;

12)

Aprovado os trabalhos do NIEA TM AP a serem realizados com a

CERTRIM, sobre sistema de tratamento de resíduos e efluentes nas propriedades
rurais;

13)

Eventuais projetos de pós-graduação strictu sensu serão apreciados e

a decisão dos contemplados com bolsa ocorrerá conforme melhor avaliação;

14)

Deliberou-se a aquisição de HORIBA, que ficará como reforço

institucional ao IFTM, sendo necessário que o Professor Renato Farias do Valle

Júnior (IFTM) providencie a especificação do referido equipamento de análise
eletroquímica da água;

15)

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

dia 14/03/2016, às 14:00 horas, nas dependências do MPMG;

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.

