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Ata de reunião – 5ª Reunião do NIEA TM-AP

Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2015, às 14:00 horas, nas
dependências da 5.ª Cia. MAT, presentes os Professores André Luís Teixeira
Fernandes (UNIUBE), Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), Vinícius Carvalho
Rocha (UFTM), Mauro Ferreira Machado (UFTM), Amilton Diniz e Souza (IFTM)
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) A Presidência da Executiva contatará o Prof. Luiz Carlos
Borges Ribeiro para conhecer do andamento do projeto do Geositio Santa Rita;
2) Por parte do CODAU, Gabriela Carvalho indicou email para
assuntos

relacionados

a

demandas

do

NIEA,

LabGEO:

meio.ambiente@codau.com.br;
3) O Superintendente do 4Ambiental, Senhor Marcos , informou
sobre a 2.ª Conferência Ambiental, prevista no Estatuto e Contrato de Consórcio,
onde se tratará sobre Preservação e Recuperação de Áreas Degradadas e a
Questão Hídrica (Passivos Ambientais), solicitando verba para realizar o evento;
4) Pela Presidência foi solicitado o encaminhamento dos temas
da 2.ª Conferência do Consórcio 4Ambiental, além de orçamento e cronograma
do evento, marcando-se até 10 (dez) dias, a partir desta data, para que o
Superintendente do Consórcio 4Ambiental providencie as informações e as
remeta via email (andre.fernandes@uniube.br), visando tratativas e deliberações
do núcleo;
5) Se

necessário,

o

NIEA

delibera

apoiar

o

evento,

remanescendo a necessidade de informações (item “4”), para deliberação final;
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6) Ainda remanesce definição pelo CODAU sobre a utilização do
laboratório da UFTM e UNIUBE para análises de água, se necessárias;
7) Tendo em vista os itens “6” e “7” e email do CODAU,
solicitando explicações sobre uso de determinados equipamentos a serem
adquiridos, deliberou-se que o Prof. Vinicius solicitará esclarecimentos ao Prof.
Luiz Cláudio, quem indicou os bens;
8) Deliberou-se por fazer reunião extraordinária para tratar de
eixos temáticos, marcando-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 como estabelecer a agenda para lançamento de edital
público de chamada de projetos e ações pelo referido Núcleo;
9) Deliberou-se que a Presidência contatará a FAZU novamente,
a fim de verificar o interesse da mesma em colaborar com o NIEA TM-AP;
10) O grupo continua à disposição para os trabalhos (item “7”, 2.ª
Ata de Reunião Ordinária NIEA TM-AP), e apenas aguarda o efetivo
funcionamento do LABGEO/CETA para tanto, sendo que diante da demora
solicita ao Ministério Público que requeira do CODAU uma posição definitiva e a
marcação de uma data para início dos trabalhos;
11) A

professora

Patrícia

Diniz

Martins

(UFTM)

mandou

resultados e documentos acerca do projeto Piloto da Microbacia do córego do
Mutum, deliberando-se a próxima reunião ordinária desse Núcleo para que,
pessoalmente, apresente os principais produtos relacionados às atividades por
ela acompanhadas e desenvolvidas quanto ao citado projeto, para fins de
atendimento ao item “10” da Ata da 2ª Reunião Ordinária NIEA TM-AP;
12) Estando em fase de ajustes finais, 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
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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 Secretaria Executiva do NIEA TM-AP, por sua Presidência,
oficiará à Reitoria do IFTM, para designação de novo representante junto ao
Núcleo, porquanto o Prof. Luiz Antônio Silva Menezes estará se desligando dos
trabalhos do NIEA TM-AP, por motivo de transferência para Goiás;
14) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP
será no dia 13/07/2015, às 14:00 horas, nas dependências do CETA;
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.

