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Ata de reunião – 6ª Reunião do NIEA TM AP

Aos 13 (treze) dias do mês de Julho de 2015, às 14:00 horas, nas
dependências do CETA/CODAU, presentes os Senhores André Luís Teixeira
Fernandes (UNIUBE), Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), Carlos Alberto
Valera (MPMG), Flávio Roque Bernardes Camelo (Instituto Prístino), Vanessa
Vaz de Oliveira (CODAU), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Mauro Ferreira
Machado (UFTM), Marcos Magno da Gama (4Ambiental), Francienne Góis
Oliveira (UNIUBE), Luiz Carlos Borges Ribeiro (UFTM), Élida Rosa da Silva
(UNIUBE), Gabriela Thais Izidório da Silva (UNIUBE), Vera Lúcia Abdala (IFTM),
Amilton Diniz e Souza (IFTM), Carlos Alberto Araújo Campos (UFTM), Cláudio
Costa Junqueira (CODAU) e Gabriela Carvalho C. Castro, conforme lista 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 pela aprovação do evento “Simpósio de Água,
Solos e Geotecnologias” (SASGEO), a ser realizado de 4 a 6 de novembro do
corrente ano e cujos custos são estimados em R$ 125.000,00 (cento e vinte e
cinco mil reais), valores estes que serão repostos por meio de recursos oriundos
de Termo de Ajustamento de Conduta firmados pelo Ministério Público;
2) Foi apresentado o andamento do projeto do Geositio Santa
Rita, ficando estabelecida a realização de um fórum com representantes das
Instituições de Ensino Superior (IES) na próxima reunião do NIEA TM AP, para
analisar o desenvolvimento dos trabalhos pelo Instituto de Engenharia quanto ao
planejamento e orçamento do custo total do referido projeto;
3) Com relação ao item 10 da ata da 4ª Reunião Ordinária do
NIEA TM AP, informou-se que o LABGEO/CETA foi formalmente inaugurado,
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porém, para se dar início à utilização do laboratório, será realizada uma vistoria
interna nos computadores;
4) Foi sugerido pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e
Saneamento de Uberaba (CODAU) que o regimento interno de utilização do
laboratório fosse revisado na próxima reunião do NIEA TM AP;
5) Deliberou-se sobre as datas e programação preliminar da 2º
Conferência do Clima e Água (“Prevenção e Recuperação de Áreas Degradadas
e a Questão Hídrica”), do 4Ambeitnal, que acontecerá em outubro/novembro do
corrente ano;
6) Aprovou-se o valor solicitado pelo Senhor Marcos Magno da
Gama de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para realização do evento (item
“5”), que será promovido pelo referido Consórcio 4Ambiental, devendo-se
apresentar orçamento detalhado dos custos associados ao evento na próxima
reunião do NIEA TM AP, para efetivar a aprovação em questão;
7) O Ministério Público de Minas Gerais sugeriu modificação no
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com vistas à aquisição de 5 (cinco)
computadores novos para o LABGEO/CETA;
8) Referente ao Plano de Manejo (PM) da Área de Proteção
Ambiental Municipal (APAM) da bacia hidrográfica do rio Uberaba, representante
do CODAU mencionou que será necessário fazer um aditivo no contrato com a
Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) para analisar a planilha
de orçamento apresentada pelo Grupo de Trabalho (GT) das IES, destinada à
realização dos trabalhos. Ficou estabelecido que sugestões sobre eventuais
reduções no orçamento do referido PM seriam submetidas ao GT para se
manifestar sobre a viabilidade de execução com as alterações sugeridas. O
CODAU mencionou que em meados do mês de Agosto/2015 apresentaria tal
informação para viabilizar demais formalidades para sequência dos trabalhos;
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9) Foi aprovado o orçamento de curso apresentado pelos
docentes Leonardo C. Assis (UNIUBE) e Mauro F. Machado (UFTM) para
capacitação operacional do equipamento GNSS destinado à equipe do GT
envolvida no PM da APA do rio Uberaba, docentes integrantes do NIEA TM AP e,
havendo disponibilidade de vagas, a discentes da UNIUBE, UFTM e IFTM. O
curso será realizado no LABGEO/CETA com recursos provisionados do Termo
de Ajuste de Conduta (TAC) referente ao IC 0701.08.000039-4 para fins de
capacitação técnica;
10) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP
será no dia 10/08/2015, às 14:00 horas, nas dependências LABGEO/CETA;
Nada mais havendo, foi lavrado a presente ata, que lida e achada
conforme, será encaminhada via e-mail para conhecimento e apontamentos.
anotações e agendamentos de todos os participantes.

