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Ata de reunião – 7ª Reunião do NIEA TM AP 

 
 

 

Aos 10 (treze) dias do mês de Agosto de 2015, às 14:00 horas, 

nas dependências do CETA/CODAU, presentes os Senhores Leonardo Campos 

de Assis (UNIUBE), Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Mauro Ferreira 

Machado (UFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Amilton Diniz e Souza (IFTM), e 

Gabriela Carvalho C. Castro, conforme lista anexa, e sob a Presidência de 

Leonardo Campos de Assis, iniciados os trabalhos do NIEA TM AP, foram 

discutidos os seguintes pontos: 

 

1) Foi sugerido que o “Simpósio de Água, Solos e 

Geotecnologias” (SASGEO) ofereça palestra acessível ao público; 

2) Deliberou-se pelo envio do Regimento Interno do LABGEO 

para releitura e apontamentos de revisão, os quais deverão ser ao Professor 

Leonardo Campos de Assis, para posterior discussão, inclusive, com eventual 

agendamento de Reunião Extraordinária de revisão da norma; 

3) Sobre o Plano de Manejo (PM) da Área de Proteção 

Ambiental Municipal (APAM) da bacia hidrográfica do rio Uberaba, representante 

do CODAU informou a realização de Aditivo no IC 0701.08.000039-4; 

4) A representante do CODAU informou ainda que a Autarquia 

está em fase de cotações dos preços para realização do referido Plano de 

Manejo (PM) e deverá, nos próximos dias, agendar reunião com a FUNEPU, 

para ajustar formalizações contratuais, acreditando que isso ocorrerá antes 

mesmo da próxima reunião ordinária desse núcleo, ao que informará 

devidamente, inclusive, está sendo analisada a aquisição de equipamentos para 

as universidades envolvidas nos trabalhos; 
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5) Deliberou-se que a capacitação operacional do equipamento 

GNSS também poderá ser destinada ao CODAU e Polícia Militar, bem como 

outras instituições eventualmente de interesse do Ministério Público; 

6) Formaliza-se que todas as reuniões do NIEA TM/AP serão 

realizadas no LABGEO/CETA, ficando a cargo da Presidência da Executiva 

oficiar à Polícia Militar Ambiental agradecendo os préstimos da utilização de seu 

espaço, inclusive, avisando que ordinariamente as reuniões deste núcleo não 

serão mais realizadas na 5.ª Cia MAT; 

7) Considerando tratativas para conclusão de agenda por parte 

do Consórcio 4Ambiental, deliberou-se que seu representante apresente 

orçamento detalhado dos custos associados a 2ª Conferência do Clima e Água 

(“Prevenção e Recuperação de Áreas Degradadas e a Questão Hídrica”) até a 

próxima reunião ordinária, podendo comunicar a Executiva do NIEA TM/AP por 

e-mail, para formalizar a liberação dos recursos destinados ao evento no importe 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);  

8) Designa-se reunião extraordinária para discutir detalhes do 

Edital, que será extensível a todos os integrantes interessados do NIEA TM/AP, 

especialmente ao Grupo de Trabalho, que elaborou o TR, ficando a cargo do 

Prof. Leonardo Campos de Assis agendar e notificar a todos por e-mail; 

9) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP 

será no dia 14/09/2015, 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. 

 


