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Ata de reunião – 1ª Reunião do NIEA TM-AP 

 
 

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2015, às 14:00 horas, 

nas dependências da 5.ª Cia. MAT, presentes os Professores Leonardo Campos 

de Assis (UNIUBE), Elizabeth Uber Bucek (UNIUBE), Renato Bortocan 

(UNIUBE), Francienne Góis Oliveira (UNIUBE), Vinícius Carvalho Rocha (UFTM), 

Mauro Ferreira Machado (UFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Adelar 

José Fabian (IFTM), Luiz Antônio Silva Menezes (IFTM) e Hygor Evangelista 

Siqueira (IFTM), conforme listagem anexa, e sob a Presidência de André Luís 

Teixeira Fernandes, iniciados os trabalhos do NIEA TM-AP, foram discutidos os 

seguintes pontos: 

1) Deliberou-se que a Presidência Executiva do NIEA 

diligenciaria acerca do pagamento integral do desenho do paleoartista Rodolfo 

Nogueira Ribeiro (R$ 1.000,00 + 2.000,00), para informação na próxima reunião; 

2) Informou-se que todos os 06 (seis) computadores, 02 (dois) 

para cada uma das instituições de ensino (UNIUBE, UFTM e IFTM), foram 

doados/cedidos à estruturação do Centro de Educação e Tecnologia Ambiental – 

CETA, inclusive, devidamente entregues e recebidos por representante do 

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU; 

3) Para fins de análises de água eventualmente demandadas, 

UFTM e UNIUBE dispõem seus laboratórios para tanto, sendo que acerca do 

orçamento para aquisições de equipamentos e especificações das análises serão 

feitas as consultas/verificações afins e se deliberará na próxima reunião, 

mediante apresentação dos dados e demandas; 

4) Sobre a demanda do MPMG, relativa ao Inquérito Civil n.º 

MPMG-0701.14.002195-0, especialmente sobre análise do solo e da água no 

Horto Municipal Antônio Joaquim Borges, deliberou-se que a Presidência da 
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Executiva seja informada, objetivamente, sobre o assunto, para posterior 

encaminhamento; 

5) O item “5” da ata anterior ficou pendente para a próxima 

reunião, considerando a Presidência da Executiva desde já a ausência de 

informação sobre aquisições a cargo do Centro Operacional de Desenvolvimento 

e Saneamento de Uberaba – CODAU para o LabGeo (Centro de Educação e 

Tecnologia Ambiental – CETA); 

6) Delibera-se por sujeitar à análise do MPMG a “Minuta de 

Termo de Referência”, relativa aos requisitos/procedimentos de apresentação de 

propostas de projetos temáticos e ações ambientais no âmbito do NIEA/TM-AP, 

aguardando a próxima reunião para a manifestação; 

7) Cronograma e orçamento foram apresentados pelas 

instituições de ensino, não restando outras pendências a seu cargo, 

considerando os trabalhos no LabGeo (Centro de Educação e Tecnologia 

Ambiental – CETA), cujo início dos trabalhos está marcado para 23/02/2015, às 

8h, inclusive, com a presença do Comitê Técnico; 

8) Informou-se que a freqüência dos participantes às reuniões de 

trabalho no LabGeo (Centro de Educação e Tecnologia Ambiental – CETA) será 

aferida mediante lista de presença e, ainda, será produzida uma resenha dos 

trabalhos, para comunicação mensal aos interessados (MPMG, Reitores), o que 

possibilitará eventuais providências, conforme o caso, devendo a listagem, 

necessariamente, ser atestada a cada reunião por parte de representante do 

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU; 

9) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA será no 

dia 09/03/2015, às 14:00 horas, nas dependências da 5.ª Cia. MAT; 

Nada mais havendo, foi lavrado a presente ata, que lida e achada 

conforme, será encaminhada via e-mail para conhecimento, apontamentos, 

anotações e agendamentos de todos os participantes. 


