Ata:
01ª RO NIEA TM AP
13/02/2017, às 14h
Local: Rua Coronel Antônio Rios, 951, Santa Marta
Auditório – Sede das Promotorias de Justiça de Uberaba (MPMG)
Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2017, 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), Dawson
José Guimarães Faria (IFTM), Carlos Alberto Araújo Campos 9UFTM), Hygor
Evangelista Siqueira (UFTM), Marcos Werner Moreira de Paula (Prefeitura Municipal
de Pedrinópolis), Marcos Magno Gama (4Ambiental), Matheus Castro Oliveira
(Prefeitura Municipal de Santa Juliana), Odovanio Antônio Silva (Prefeitura Municipal
de Santa Juliana), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Magda Stella de Melo Martins
(IFTM), Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU), José Cláudio Viegas Campos (UFTM),
Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Gustavo Henrique Oliveira (CODAU), Luis
Gustavo F.

Oliveira (SEMED), Patrícia Diniz Martins (UFTM), Vinícius Carvalho

Rocha (UFTM), Elcides Rodrigues da Silva (UFTM), Adelar José Fabian (IFTM),
Renato Farias do Valle Júnior (IFTM), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU),
conforme listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA TM/AP, foram discutidos e
deliberados os seguintes pontos:

1) Pela Fundação de Pesquisa de Uberaba (FUNEPU), representada pela
Senhora Keila Furtado, prestou-se contas de recursos, com entrada e saída
de 2013 a 2016, no âmbito do NIEA TM/AP, advindos de medidas
compensatórias em Termos de Ajuste de Conduta, não havendo dúvidas ou
questionamentos sobre a aplicação dos mesmos;

2) Registra-se sobre os integrantes do Corpo de Peritos, vinculado ao Núcleo
Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba (NIEA - TM/AP), com administração pela Fundação de Ensino e
Pesquisa de Uberaba (FUNEPU), cujos trabalhos atenderão demandas
inerentes a procedimentos extrajudiciais das Promotorias de Justiça desta
Coordenadoria Regional, com emissão de Laudos Técnicos, compreende
professores e técnicos administrativos, com expertise, passando a integrar os
trabalhos Mauro Ferreira Machado, Carlos Alberto Araújo Campos, José
Cláudio Viegas Campos e Vinícius Carvalho Rocha (UFTM), haja vista que
alguns inicialmente escolhidos não manifestaram interesse e há necessidade
de outros professores/técnicos administrativos, para integrar os trabalhos,
conforme expertises afetas aos procedimentos extrajudiciais a ser periciado.
Dessa forma, os indicados, acaso aceitem o múnus, deverão atentar para os
apontamentos da Ata de Reunião – 01ª RE NIEA TM/AP, em 01/02/2017, já
encaminhada por e-mail a todos os integrantes do NIEA TM/AP;

3) Registra-se que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e o
Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) passam a integrar o Grupo de
Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil,
trabalho este também vinculado ao Núcleo Interinstitucional de Estudos e
Ações Ambientais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (NIEA - TM/AP),
com administração pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba
(FUNEPU). Os representantes deverão ser indicados pelas respectivas
instituições, se acaso necessário, conforme trâmites afins de cada uma delas.
Os trabalhos visam subsidiar medidas por parte do Município de Uberaba, o
que está com as apurações em andamento, através do Inquérito Civil n. º
MPMG-0701.15.001354-1.

4) Pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), a Profa. Magda Stella de
Melo Martins informará os nomes dos professores/técnicos administrativos,
que integrarão a Equipe de Trabalho do Plano Municipal de Proteção e
Defesa Civil;

5) Sobre os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico
dos Municípios de Santa Juliana, Perdizes, Pedrinópolis e Nova Ponte,
integrantes do

4Ambiental,

manifestou-se

o

Coordenador do

citado

consórcio, Senhor Marcos Magno Gama, solicitando ações através do NIEA
TM/AP para efetiva implementação das ações ambientais inerentes a cada
município. Deliberou-se conceder prazo até a próxima reunião para que o
NIEA TM/AP se manifeste acerca da possiblidade de formação de equipe
multidisciplinar, preferencialmente formada por IFTM e UFTM, a fim de 3.1)
acompanhar tecnicamente o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta
celebrado entre o Ministério Público e cada um dos municípios, 3.2)
implementar ações indicadas nos planos de Resíduos Sólidos e de
Saneamento Básico e/ou 3.3) capacitar funcionários dos municípios para as
ações de implementação e acompanhamentos em questão;

6) Sobre as medidas a serem adotadas em decorrência do Diagnóstico do
Córrego Capão da Erva, no Município de Santa Juliana, o Coordenador do
4Ambiental, Senhor Marcos Magno Gama, ainda solicitou manifestação do
NIEA TM/AP sobre a elaboração de Projeto/Plano e a consequente execução
para ações de reconstituição/recuperação do citado córrego. Houve
deliberação anterior segundo a qual os responsáveis pelas instituições (IFTM
e UFTM) junto ao NIEA trariam indicação pelas Reitorias de professores com
expertise e proposta de honorários. Deliberou-se conceder prazo até a
próxima reunião para que o NIEA TM/AP se manifeste acerca da proposta de
projeto executivo (PRAD/PTRF) e de honorários, que visará obter a liberação

junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari),
destinados à recuperação da microbacia do Capão da Erva;

7) Deliberou-se acerca da homepage NIEA TM/AP que será apresentada na
próxima reunião proposta de conteúdo por parte da FUNEPU/UFTM, cujo
projeto, possivelmente, contará com orientador e bolsista, sendo que a coleta
e elaboração de conteúdo, material e informações servirão para alimentar a
outra interface do projeto a ter encaminhamento, conforme tratado com o
Prof. André Luiz Souza (andre.souza@uftm.edu.br), ou de outra forma
posteriormente deliberada;

8) Assinou-se Termo de para formalização do Fórum da Cultura Empreendedora
da UFTM);

9) Instalação de fossas sépticas
a. CODAU: Rodrigo Domingos Pessoa
i. Escola Municipal (Bairro Rural de Santa Rosa)
ii. Bairro Rural de Ponte Alta
1. Análises/estudos para aferir eficiência
2. Nota Técnica

10)

Pasto Degradado

a. IFTM: Renato Farias do Valle Júnior
11)

Proposta de Projeto de Pesquisa (gestão, fiscalização e informações)

12)

"Estudo da recarga das águas subterrâneas na microbacia do IFTM"

a. UFTM/IFTM: José Cláudio Viegas Campos e Adelar José Fabian
i. Apresentação de resultados parciais do projeto

