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Ata de reunião – 4ª Reunião do NIEA TM-AP

Aos 11 (onze) dias do mês de maio 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), Mauro Ferreira
Machado (UFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), Francienne Góis
Oliveira (UNIUBE), Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), Anna Paula Batista
(ACIU), Luiz Carlos Borges Ribeiro (UFTM), Manoel Pedro Legal (AMITAM) e
Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), 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) Foi feita apresentação pelo Prof. Luiz Carlos Borges Ribeiro
do projeto realizado pelo paleoartista Rodolfo Nogueira Ribeiro, servido como
prestação de contas dos recursos aportados pelo NIEA TM-AP;
2) O Prof. Luiz Carlos Borges Ribeiro ainda apresentou projeto
do Geositio Santa Rita, para avaliação do Núcleo, que manifestou interesse em
integrar o mesmo, ficando de se estabelecer as especialidades necessárias para
o desenvolvimento dos trabalhos e o custo profissional inicial, prioritariamente,
dentro do NIEA TM-AP, tanto quanto, a partir daí, planejar e orçar o custo total do
projeto;
3) Diante da importância da participação do Centro Operacional
de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (CODAU) nas reuniões NIEA
TM-AP, foi definido que a presidência deste Núcleo oficiará à presidência da
autarquia, esclarecendo a questão e solicitando designação de representante
para tanto;
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4) O Ministério Público nos casos em que se fizer necessário,
dispõe-se a participar das reuniões do PM da APA do Rio Uberaba, se manifesta
e comunicada previamente a necessidade e data respectivas;
5) Remanesce definição pelo CODAU sobre a utilização do
laboratório da UFTM e UNIUBE para análises de água, se necessárias;
6) Na última semana de abril/2015, o CODAU solicitou reunião
com a FUNEPU, representada pelo seu Vice-Presidente, Senhor Gilberto de
Araújo Pereira, e sua Coordenadora Administrativa, Senhora Keila Cristina Telles
Furtado, estando presentes ainda ao ato os Profs. Luiz Antônio Silva Menezes,
Mauro Ferreira Machado e Carlos Alberto Araújo Campos;
7) Os Profs. Luiz Antônio Silva Menezes e Mauro Ferreira
Machado informaram que na citada reunião (item “4”) o CODAU estava
analisando a planilha de orçamento para realização dos trabalhos do PM da APA
do Rio Uberaba, ficando de sugerir eventuais reduções cortes no orçamento, o
que seria submetido ao Grupo Técnico para se manifestar sobre a viabilidade do
corte orçamentário, mas a autarquia não definiu data para prestar a informação e
inclusive, dar andamento às demais formalidades para sequência dos trabalhos;
8) Fica dispensada por ora a necessidade de análise ambiental
no Horto Municipal Antônio Joaquim Borges (Inquérito Civil n.º MPMG0701.14.002195-0), pois o Ministério Público busca resolver a questão de outra
maneira;
9) Deliberou-se a próxima reunião do NIEA TM-AP para definir
as áreas prioritárias a serem contempladas de início segundo as bases do Termo
de Referência para apresentação de projetos temáticos e ações socioambientais
no NIEA TM-AP, bem estabelecer a agenda para lançamento de edital público de
chamada de projetos e ações pelo referido Núcleo;

3

10) Com relação ao item 7 da ata da 2ª reunião ordinária do NIEA
TM AP, o grupo aguarda o efetivo funcionamento do LABGEO/CETA e continua
à disposição para os trabalhos, uma vez solucionadas questões ainda
pendentes, que extrapolam suas atribuições;
11) Deliberou-se a próxima reunião para que que a professora
Patrícia Diniz Martins (UFTM) 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;
12) Deliberou-se a próxima reunião para que os professores
Leonardo e Mauro apresentem projeto de 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;
13) A Substituição do Prof. Luiz Antônio Silva Menezes estará se
desligando dos trabalhos do NIEA TM-AP, haja vista transferência para Goiás,
solicitando o mais rápido possível que a Secretaria Executiva do NIEA TM-AP,
por sua Presidência, oficie à Reitoria do IFTM, para designação de novo
representante junto ao Núcleo;
14) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP
será no dia 08/06/2015, 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.

