Ata:
02ª RO NIEA TM AP

13/03/2017, 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 março 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), Keila
Cristina Telles Furtado (FUNEPU), Clebia Rosa M. Alves (FUNEPU), Amilton Diniz e
Souza (IFTM), Vinícius Carvalho Rocha (UFTM), Elcides Rodrigues da Silva (UFTM),
Marcos Werner Moreira de Paula (Prefeitura Municipal de Pedrinópolis), Matheus
Castro Oliveira (Prefeitura Municipal de Santa Juliana), Luis Gustavo F. Oliveira
(SEMED), Marcos Magno Gama (4Ambiental), Josenilson Bernardo da Silva
(UFTM), Mauro Ferreira Machado (UFTM), Norma Lúcia da Silva (UFTM), Gustavo
Henrique Oliveira (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Milton Rosa Reis
(Prefeitura Municipal de Perdizes), Graciene Maria Guimarães (Prefeitura Municipal
de Perdizes), Elci Lemes Pereira (Prefeitura de Nova Ponte), Magda Stella de Melo
Martins (IFTM), Patrícia Diniz Martins (UFTM), Fábio Garcia dos Santos (UFTM),
Sara Lídia V. de Oliveira (UFTM), Renato Farias do Valle Júnior (IFTM), Mauro
Beirigo Silva (IFTM), André Luiz Souza (UFTM), José Cláudio Viegas Campos
(UFTM), Mônica Hitomi Okura (UFTM), Antônio Carlos Barreto (IFTM), conforme
listagem anexa. Iniciados os trabalhos do NIEA TM/AP, foram discutidos e
deliberados os seguintes pontos:

1) Invertendo item “7” da pauta, sobre a instalação de fossas sépticas na Escola
Municipal (Bairro Rural de Santa Rosa) e no Bairro Rural de Ponte Alta, pelo
CODAU, manifestou-se Rodrigo Domingos Pessoa, justificando que o início
das obras deverá ocorrer rapidamente, ainda esta semana, deliberando-se
prazo de até 30 (trinta) dias para conclusão. Foi ponderado que as obras são
fundamentais para formar gradiente amostral e elaborar Nota Técnica,
visando validar metodologia e resultados. O Professor Vinícius Carvalho
Rocha (UFTM) encaminhará eletronicamente cópia do projeto da fossa
séptica aos cuidados de Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU) para arquivo
junto à Autarquia Municipal;

2) Sobre a indicação de professores para integrar grupo de trabalho do Plano
Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Professora Magda Stella de Melo
Martins esclareceu que os indicados do IFTM são Mauro Ferreira Machado e
Antônio Carlos Barreto. O Promotor de Justiça Coordenador, Dr. Carlos
Alberto Valera, lembrou que haverá reunião de trabalho no dia 15 de março
próximo, às 14h, no CETA, reafirmando a necessidade de definição de
cronogramas e levantamento de custos;

3) Quanto aos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico
– 4Ambiental (Santa Juliana, Perdizes, Pedrinópolis e Nova Ponte), deliberouse que não haverá formação de equipe multidisciplinar (UFTM/IFTM) para 2.I)
acompanhar tecnicamente o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta
celebrado entre o Ministério Público e cada um dos municípios, 2.II)
Implementar ações indicadas nos planos de Resíduos Sólidos e de
Saneamento Básico; e/ou 2.III) capacitar funcionários dos municípios para as
ações de implementação e acompanhamentos em questão, porque os
Municípios não apresentaram projetos nem contrapartida capaz de manter as
ações dos professores. Quanto a isso, foi ponderado pelo Promotor de

Justiça Coordenador, Dr. Carlos Alberto Valera, que fica facultado aos
Municípios contatar as instituições de ensino, apontarem suas eventuais
demandas e tratar sobre os custos afins. Ponderou-se, ainda, que os
apontamentos técnicos já foram através dos respectivos planos, os quais
integram Inquéritos Civis nas Promotorias de Justiça das comarcas, inclusive,
com prazos vencidos acerca de cláusulas e condições pactuadas, e que será
mantido contato com os Promotores de Justiça onde os procedimentos
extrajudiciais estão em andamento para análise e possível adoção das
medidas judiciais reclamadas, pois o descumprimento dos Termos de Ajuste
de Conduta já celebrados é injustificado;

4) Sobre o Diagnóstico do Córrego Capão da Erva (Santa Juliana), deliberou-se
formar equipe de trabalho (IFTM/UFTM) para elaboração de Termo de
Referência e Projeto/Plano (Objetivo: Liberar recurso junto ao Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari para recuperar microbacia), que servirá às
ações de reconstituição/recuperação. Neste ato, o Promotor de Justiça
Coordenador, Dr. Carlos Alberto Valera, manteve contato telefônico com o
Presidente da ABHA (Araguari), Sr. Sergio Gustavo Rezende Leal, que
confirmou haver recurso disponível de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
para recuperação bacia do referido córrego, a partir da elaboração e
apresentação do PRAD/PTRF. Pela UFTM, integrará a equipe os Professores
Elcides Rodrigues da Silva e Patrícia Diniz Martins. O IFTM indicará
integrante (s) em até 10 (dez) dias, informando via e-mail o NIEA TM/AP
(crpbriogrande@mpmg.mp.br) e o Professor Elcides Rodrigues da Silva
(rodagro@hotmail.com) para alinhamento dos trabalhos. Os professores
responsáveis (IFTM e UFTM) deverão apresentar proposta de projeto
executivo (PRAD/PTRF) e proposta de honorários e encaminhar à FUNEPU,
em até 20 (vinte) dias, para análise posterior e eventuais ponderações pela

CRMA e ciência ao NIEA TM/AP, preferencialmente, já na próxima reunião
ordinária do Núcleo;

5) Sobre a Homepage NIEA TM/AP foi informado pelos Professores Patrícia
Diniz Martins (UFTM), Fábio Garcia dos Santos (UFTM) e André Luiz Souza
(UFTM) do andamento de pré-projeto, com formação de conteúdo. Além dos
valores indicados anteriormente, para execução desse projeto se deliberou o
necessário custeio, com 02 (duas) bolsas de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
cada, por cerca de 05 (cinco) anos, sendo uma para o orientador Professor
Fábio Garcia dos Santos (UFTM) e outra para discente (bolsa de extensão).
Foi ainda deliberado que os responsáveis apresentem documentação
necessária junto à FUNEPU para andamento Deliberou-se que projetos no
NIEA TM/AP terão como contraprestação disponibilização/alimentação de
dados da página;

6) Os Professores Patrícia Diniz Martins (UFTM) e Fábio Garcia dos Santos
informaram que os trabalhos para realização do Fórum da Cultura
Empreendedora da UFTM) estão programados e será realizado em 24/05/17;

7) Quanto à demanda trazida pelo Sr. Itamar Neto quanto à solicitação de Corpo
Técnico para o Processo de Implantação do PGIRS e ETE (Santa Vitória),
identificou ser necessidade de outros Municípios. Diante disso, deliberou-se
que os Professores Josenilson Bernardo da Silva (UFTM) e Amilton Diniz e
Souza (IFTM) manterão contato com a Professora Ângela Maria Soares
(UFU) para, segundo os bons préstimos desta, que o Promotor de Justiça
Coordenador, Dr. Carlos Alberto Valera, e demais presentes assim o contam,
verificar a possiblidade de partilhar os trabalhos de equipe multidisciplinar em
criação, visando verificar, acompanhar o Processo de Implantação do PGIRS
e ETE, incluindo, nesse primeiro momento e pelo “estado da arte” o Consório
4Ambiental, e ressaltado que essa tratativa se dará sem prejuízo das

providências em face do descumprimento dos ajustes firmados com os
Municípios de Santa Juliana, Perdizes, Pedrinópolis e Nova Ponte. Após a
tratativa inicial entre UFTM/IFTM/UFU/NIVAC, deliberou-se que se oficiará à
Professora Ângela Maria Soares (UFU) e ao Coordenador do Consórcio
Intermunicipal - Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável (RIDES),
Sr. Belmiro Francisco Martins Paranhos, para amplicar o proejto (NIVAC) a
toda área da Coordendoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio
Ambiente das Baicas dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande. Deliberou-se a
formação da equipe: Amilton Diniz e Souza (IFTM), Magda Stella de Melo
Martins (IFTM), Vinícius Carvalho Rocha (UFTM) e Antônio Carlos Barreto
(UFTM);

8) Em assuntos gerais, o Professor Josenilson Bernardo da Silva (UFTM)
informou que os trabalhos do Plano de Manejo da APA do Rio Ubeaba estão
em ponto de finalização, dependendo da conclusão e apresentação dos
trabalhos de Zonemaento, o que ficou a cargo de servidora do Centro
Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Ubraba (CODAU), Arqt.
Zuleima Paixão;

9) Comunica-se a pauta anual das reuniões ordinárias do NIEA TM AP (Ano
2017):

10/04/2017;

08/05/2017;

12/06/2017;

10/07/2017;

07/08/2017;

11/09/2017; 09/10/2017; 13/11/2017; 11/12/2017;

10)

Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que encaminhada via

e-mail para conhecimento, apontamentos, anotações, agendamentos e/ou
providências aos interessados, por fim, achada conforme, aprovada.

