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Ata de reunião – 8ª Reunião do NIEA TM AP 

 
 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2015, às 14:00 

horas, nas dependências do CETA/CODAU, presentes os Senhores Carlos 

Alberto Valera (MPMG), Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Leonardo 

Campos de Assis (UNIUBE), Mauro Ferreira Machado (UFTM), Renato Farias do 

Valle (IFTM), Vera Lúcia Abdala (IFTM), Magda Stella de Melo Martins (IFTM), 

Adelar José Fabian (IFTM), Silvana Ribeiro Liporaci (UNIUBE), Gabriela 

Carvalho C. Castro (CODAU) e Hygor Evangelista Siqueira, 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) Delibera-se que todas as palestras gravadas no “Simpósio de 

Água, Solos e Geotecnologias” (SASGEO) serão encaminhadas à Biblioteca 

Pública Municipal em meio digital para divulgação do conhecimento ao público; 

2) A Executiva oficiará ao CODAU para informar que o 

Regimento Interno do LABGEO está conforme, não havendo, por ora, nenhum 

acréscimo ou alteração; 

3) Delibera-se que se aguardará reunião entre CODAU e 

MPMG, no próximo dia 21, a fim de decidir sobre o orçamento de itens a serem 

adquiridos para realização do Plano de Manejo (PM), ficando já deliberado que é 

impraticável qualquer decréscimo que interfira na qualidade dos trabalhos; 

4) Delibera-se que a Presidência da Executiva NIEA TM AP 

oficiará ao CODAU para informar que quaisquer comunicações da autarquia ao 

NIEA TM AP, dentre elas as que também envolvam os trabalhos do Plano de 

Manejo (PM), deverão ser formalizadas através de correspondência oficial do 

CODAU, dirigida à Presidência da Executiva do NIEA TM AP, aos cuidados 
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André  Luís Teixeira Fernandes, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão – PROPEPE (Universidade de Uberaba - UNIUBE,  à Avenida  Nenê 

Sabino, n.º 1801, Campus Aeroporto. CEP 38055-500. Bairro Universitário.  

Uberaba - MG. Bloco R). 

5) Para a capacitação operacional do equipamento GNSS, 

deliberou-se que nesse primeiro momento serão destinadas 03 (três) vagas para 

cada uma das instituições (IFTM, UFTM, UNIUBE e PMMG), que estarão 

envolvidas diretamente com os trabalhos do Plano de Manejo; 

6) CODAU e outras instituições eventualmente de interesse do 

Ministério Público farão o curso de capacitação operacional do equipamento 

GNSS num segundo momento, se houver demanda; 

7) Caso a Presidência da Executiva ainda não tenha oficiado à 

Polícia Militar Ambiental agradecendo os préstimos da utilização de seu espaço, 

tomará providência nesse sentido, inclusive, e avisando que ordinariamente as 

reuniões deste núcleo não serão mais realizadas na 5.ª Cia MAT; 

8) Considerando tratativas para conclusão de agenda por parte 

do Consórcio 4Ambiental, o Coordenador do consórcio será contatado para 

apresentar orçamento detalhado dos custos associados a 2ª Conferência do 

Clima e Água (“Prevenção e Recuperação de Áreas Degradadas e a Questão 

Hídrica”) em até 15 (quinze), 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); 

9) Ratifica-se deliberações das reuniões extraordinárias 

realizadas, respectivamente, em 17/08/2015, com presenças dos Professores 

Amilton Diniz e Souza, Leonardo Campos Assis, Luiz Carlos Borges Ribeiro, 

Mauro Ferreira Machado, Magda Stella de Melo Martins, para tratar de Termo de 

Referência, ficando estabelecidos que “Reforço Institucional”, “Patrimônio 

Cultural”, “Patrimônio Urbanístico” e “Patrimônio Natural” serão os eixos 
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temáticos contemplados no Edital de Chamada de Projetos, e em 04/09/2015, 

com as presenças dos Professores André Luís Teixeira Fernandes, Leonardo 

Campos Assis, Magda Stella de Melo Martins, Vinícius Carvalho Rocha, ficando 

estabelecido, por unanimidade, o aporte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à 

ABHA – Agência da Bacia Hidrográfica do rio Araguari – como parte dos recursos 

financeiros à realização da Conferência Nacional de Segurança Hídrica. 

10) Designa-se reunião extraordinária em 21/09/2015 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; 

11) Excepcionalmente, designa-se que a próxima reunião 

ordinária do NIEA TM AP será no dia 05/10/2015, 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. 


