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Ata de reunião – 3ª Reunião do NIEA TM-AP

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2015, às 14:00 horas, nas
dependências da 5.ª Cia. MAT, presentes os Professores André Luís Teixeira
Fernandes (UNIUBE), Vinícius Carvalho Rocha (UFTM), Adelar José Fabian
(IFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), José Sidney da Silva (IFTM), Mauro Ferreira
Machado (UFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Francienne Góis
Oliveira (UNIUBE) e Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), também as alunas
Gabriela Thaís Izidório da Silva (UNIUBE) e Isadora Jacob de Lima (UNIUBE),
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) Sobre o pagamento do paleoartista Rodolfo Nogueira Ribeiro,
a questão está superada. Foi sugerido que Rodolfo seja convidado a fazer uma
breve apresentação do produto gerado na próxima reunião do NIEA TM AP;
2) Deliberou-se

sobre

situação

da

instalação

dos

microcomputadores no LABGEO para realização das atividades do Plano de
Manejo (PM) da Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia Hidrográfica do rio
Uberaba, pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de
Uberaba (CODAU);
3) Para fins de análises de água eventualmente demandadas
pelas atividades referentes ao PM da APA do rio Uberaba, UFTM e UNIUBE
dispõem seus laboratórios para tanto, havendo necessidade de definição com o
CODAU sobre esta questão;
4) Foi sugerido por André Fernandes que fosse realizada uma
reunião extraordinária do NIEA TM AP com o CODAU e MPMG para definir os
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trâmites operacionais e administrativos para início das atividades relativas ao PM
da APA do rio Uberaba;
5) Os integrantes do NIEA TM AP ressaltam a importância da
participação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e do
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (CODAU)
nas reuniões através de seus representantes institucionais;
6) O NIEA TM AP aguarda resposta ao ofício sobre a demanda
do MPMG relativa ao Inquérito Civil n.º MPMG-0701.14.002195-0 referente ao
Horto Municipal Antônio Joaquim Borges;
7) A redação do ofício ao Presidente do CODAU que trata o item
5 da ata da 2ª Reunião ordinária do NIEA TM AP foi lida e aprovada após
contribuições do prof. Vinícius, e será oportunamente encaminhada;
8) Foi homologada a Minuta do Termo de Referência para
apresentação de projetos temáticos e ações socioambientais no NIEA TM AP
produzida pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional composto pelos docentes:
Magda e Adelar pelo IFTM, Vinícius pela UFTM e Leonardo e Tássio pela
UNIUBE. Deliberou-se pela realização de reunião Extraordinária do NIEA TM AP
para definir as áreas prioritárias que serão contempladas, bem como sobre a
agenda para lançamento de edital público de chamada de projetos e ações pelo
referido núcleo;
9) Com relação ao item 7 da ata da 2ª reunião ordinária do NIEA
TM AP, o grupo continua à disposição do LABGEO/CETA e aguarda
providências do MPMG e CODAU;
10) A professora Patrícia Diniz Martins (UFTM) será comunicada
para que apresente os principais produtos relacionados às atividades por ela
acompanhadas no desenvolvimento do Projeto Piloto da Microbacia do Córrego
do Mutum conforme item 10 da ata da 2ª reunião ordinária do NIEA TM AP;
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11) Os professores Leonardo e Mauro se colocaram à disposição
para formatação e oferta de um curso de extensão para capacitação operacional
do equipamento GNSS destinado aos docentes envolvidos no PM da APA do rio
Uberaba no LABGEO/CETA, docentes integrantes do NIEA TM AP e, havendo
disponibilidade de vagas, a discentes da UNIUBE, UFTM e IFTM, com recursos
provisionados do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) referente ao IC
0701.08.000039-4 para fins de capacitação técnica;
12) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP
será no dia 11/05/2015, 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.

