
 
 
 

Ata: 

03ª RO NIEA TM AP 

 

10/04/2017, às 14h 

Local: Rua Coronel Antônio Rios, 951, Santa Marta 

Auditório – Sede das Promotorias de Justiça de Uberaba (MPMG) 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2017, às 14:00 horas, nas 

dependências do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Uberaba, 

presentes os Senhores Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Luis Gustavo F. 

Oliveira (SEMED), Elcides Rodrigues da Silva (UFTM), Victor Peçanha de Miranda 

Coelho (IFTM), Mônica Hitomi Okura (UFTM), Fábio Garcia dos Santos (UFTM), 

Sara Lídia V. de Oliveira (UFTM), Amilton Diniz e Souza (IFTM), Renato Farias do 

Valle Júnior (IFTM), Polyana Lourenço Rodrigues (ABHA), Patrícia Diniz Martins 

(UFTM), Vinícius Carvalho Rocha (UFTM), Keila Cristina Telles Furtado (FUNEPU), 

Clebia Rosa M. Alves (FUNEPU), Afonso Pelli (UFTM), Marcos Magno Gama 

(4Ambiental), Antônio Carlos Barreto (IFTM), Mauro Ferreira Machado (UFTM), 

Gustavo Henrique Oliveira (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Gabriel 

de Moraes Moura (CODAU) e Vera Lúcia Abdala (IFTM), conforme listagem anexa. 

Iniciados os trabalhos do NIEA TM/AP, foram registrados, discutidos e deliberados 

os seguintes pontos: 

 

1) Registra-se: reunião de trabalho da Comissão Provisória para elaboração do 

Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil (PMPDC), em 18/04, às 14h; 

2) Registra-se pela Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de 

Defesa do Meio Ambienta das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande 

a deliberação nos autos do PAAF n.º 0701.14.000145-0, já encaminhada a 



 
 
 

todos os membros no NIEA TM/AP das instituições de ensino, conforme e-

mail datado de 05/04/2017, sobre questões relacionadas a periciais a serem 

eventualmente realizadas; 

3) Registra-se o encaminhamento de cópia do projeto de tanque séptico (Escola 

Municipal Bairro Rural de Santa Rosa e no Bairro Rural de Ponte Alta) para 

arquivo da autarquia, e a informação de Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU) 

de que os trâmites para instalação estão em fase final de análise na Diretoria 

de Finanças, chefiada por Luiz Antônio Molinar Henrique (CODAU); 

a. Registra-se a manifestação do Professor Luis Gustavo F. Oliveira 

(SEMED) de que as questões já vem sendo tratadas desde 

outubro/2016, e que já se divulgou sobre o caso e a Escola Municipal 

(Bairro Rural de Santa Rosa) aguarda pela implementação do serviço; 

b. Registra-se que os professores integrantes do grupo de trabalho 

responsável Vinicius Carvalho Rocha, Patrícia Diniz Martins e Amilton 

Diniz e Souza consideraram que o prazo de 06 (seis) meses, 

estabelecido na Ata da 09ª RO NIEA TM AP, de 07/11/2016, para 

elaboração de Nota Técnica expirou; 

4) Deliberou-se para os trabalhos de investigação da eficiência do tanque 

séptico de baixo custo e elaboração de Nota Técnica sobre a eficiência 

de tal sistema novo prazo, agora de 03 (três) meses, contados da 

completa instalação pela autarquia, a qual informará esse Núcleo, dentro 

da brevidade cabível, por seu representante Rodrigo Domingo Pessoa 

(CODAU), podendo se servir do e-mail da Coordenadoria Regional das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambienta das Bacias dos 

Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande (crpbriogrande@mpmg.mp.br), ou 

outro meio célere, incluindo informes da data de efetiva instalação e 



 
 
 

funcionamento regulares, para contagem do prazo necessário a realizar 

os trabalhos técnicos; 

5) Deliberou-se encaminhar à FUNEPU pelo grupo de trabalho responsável 

(IFTM/UFTM) proposta de Termo de Referência e Projeto/Plano executivo 

(PRAD/PTRF) e de honorários acerca do Diagnóstico do Córrego Capão 

da Erva (Santa Juliana), para análise pela Coordenadoria Regional das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambienta das Bacias dos 

Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, e que FUNEPU/IFM/UFTM informem 

do andamento dos trabalhos na próxima reunião desse Núcleo; 

6) Registrou-se por meio do Professor Fábio Garcia dos Santos (UFTM) que o 

lançamento da homepage do NIEA TM/AP deverá ocorrer em 24 de maio de 

2017 e que após o esta reunião ordinária ocorrerá, nas dependências do 

Ministério Público, a gravação pela TV Universitária de vídeos afetos a 

projetos dos integrantes do Núcleo, que integrarão o conteúdo da página; 

7) Deliberou-se que para a formação de conteúdo da homepage do NIEA 

TM/AP, seja para a alimentação inicial do site tanto quanto durante todo 

o tempo de funcionamento do projeto, os professores participantes de 

projetos já desenvolvidos e/ou em andamento hão de encaminhá-los ao 

grupo de trabalho através do e-mail nieaportal@outlook.com para 

formatação e divulgação, incluindo imagens (fotos), com sugestões; 

8) Registrou-se a viabilidade de participação do NIEA TM/AP nos trabalhos de 

equipe multidisciplinar em criação (NIVAC/UFU) para acompanhamento do 

Processo de Implantação do PGIRS e ETE, mediante inclusão de novos 

membros, desde que integrem este Núcleo, conforme e-mail do Professor 

Josenilson Bernardo da Silva (UFTM); 

9) Deliberou-se solicitar ao Promotor de Justiça Coordenador Regional das 

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios 



 
 
 

Paranaíba e Baixo Rio Grande, Dr. Carlos Alberto Valera, contatar o 

Coordenador do NIVAC, Sr. Belmiro Francisco Martins Paranhos, e a 

Professora Ângela Maria Soares (UFU), formalizando a apresentação dos 

professores deste Núcleo que integrarão nesse primeiro momento os 

trabalhos (Vinícius Carvalho Rocha, Antônio Carlos Barreto, Amilton 

Diniz e Souza e Magda Stella de Melo Martins); 

10) Deliberou-se que a partir da formalização dos integrantes deste 

Núcleo junto ao NIVAC/UFU, os professores da equipe do NIEA TM/AP 

agendarão reunião de alinhamento com o Sr. Belmiro Francisco Martins 

Paranhos (NIVAC) e a Professora Ângela Maria Soares (UFU), 

preferencialmente para dia 24 de abril, 1.º ou 8 de maio do corrente ano, 

e após tratativas e interações apresentarão plano e cronograma, 

voltados a atender os municípios do Consório 4Ambiental, conforme 

constante do item 7 da Ata da 02ª RO NIEA TM AP, de 13/03/2017, 

participando na próxima reunião dos desdobramentos das providências; 

11) Registrou-se a impossibilidade orçamentária nesse momento para 

execução da proposta de projeto apresentada pelo Professor José Cláudio 

Viegas Campos sobre “Avaliação da recarga das águas subterrâneas na 

bacia do Alto Rio Claro – MG”; 

12) Registrou-se a apresentação de pedido de apoio técnico e financeiro 

da ABHA, conforme proposta encaminhada pelo Diretor Presidente, Sr. 

Sergio Gustavo Rezende Leal, através do Ofício 022/2017 – ABHA, para 

elaboração de Plano de Cargos e Salários para ABHA - Gestão de Águas e 

se discutiu não haver expertise entre os presentes à reunião do Núcleo capaz 

de analisar a proposição pretendida; 

13) Deliberou-se que os representantes das instituições de ensino no 

Núcleo, Professor Vinicius Carvalho Rocha (UFTM) e Professor Renato 



 
 
 

Farias do Valle Júnior (IFTM), levarão a demanda aos departamentos 

competentes para eventual análise e manifestação sobre a proposta de 

elaboração de Plano de Cargos e Salários para ABHA - Gestão de Águas, 

antes de outros encaminhamentos e/ou deliberações, cujos 

desdobramentos serão participados na próxima reunião; 

a. Registra-se que neste ato se repassou pelos Professores Vinícius 

Carvalho Rocha (UFTM) e Patrícia Diniz (UFTM) e por pela 

Coordenadora Keila Teles Furtado (FUNEPU) informações iniciais à 

Sra. Polyana Lourenço Rodrigues (ABHA) de setores das instituições, 

que eventualmente possam auxiliar nas análises da elaboração de 

Plano de Cargos e Salários para ABHA - Gestão de Águas; 

14) Registra-se ausência justificada do Professor Josenilson Bernardo da 

Silva (UFTM); 

15) Comunica-se a pauta restante das reuniões ordinárias do NIEA TM AP 

(Ano 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; 

16) 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, aprovou-se. 

 


