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Ata de reunião – 9ª Reunião do NIEA TM AP

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2015, às 14:00 horas,
nas dependências do CETA/CODAU, presentes os Senhores Alexandre Campos
de Oliveira (MPMG), André Luís Teixeira Fernandes (UNIUBE), Leonardo
Campos de Assis (UNIUBE), Silvana Ribeiro Liporaci (UNIUBE), Rodrigo
Domingos Pessoa (CODAU), Patrícia Diniz Martins (UFTM), Magda Stella de
Melo Martins (IFTM), Mauro Ferreira Machado (UFTM), conforme lista anexa, e
sob a Presidência de André Luís Teixeira Fernandes (UNIUBE), iniciados os
trabalhos do NIEA TM AP, foram discutidos os seguintes pontos:
1) Delibera-se que o professor Leonardo Campos de Assis, em
nome do NIEA TM/AP, levará a conhecimento do grupo de trabalho a frente do
“Simpósio de Água, Solos e Geotecnologias” (SASGEO) a importância de
divulgar a imagem das instituições envolvidas no projeto, a saber, UNIUBE,
UFTM, IFTM, MPMG;
2) Questões relacionadas ao Plano de Manejo da APAM do Rio
Uberaba foram tratadas em reunião no dia de hoje, quando se ajustou o
orçamento para execução dos trabalhos do Plano de Manejo da APAM do Rio
Uberaba, dependendo de análise sobre as contrapartidas do CODAU e/ou outras
instituições, bem como o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de
orçamento parcial até dezembro de 2015, divididos em 3 vezes (outubro,
novembro e dezembro), para execução dos citados trabalhos, e o início dos
trabalhos pela microbacia do córrego Lageado;
3) Sobre o curso de capacitação operacional do equipamento
GNSS, fica a cargo da Presidência da Executiva do NIEA TM/AP ajustar e
formalizar data com o CODAU e comunicar com antecedência as instituições
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(MPMG, IFTM, UFTM, UNIUBE e PMMG) sobre cronograma (duração, data e
local);
4) 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;
5) Sobre o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
liberado ao Consórcio 4Ambiental sob condição de especificar o orçamento para
a 2ª Conferência do Clima e Água (“Prevenção e Recuperação de Áreas
Degradadas e a Questão Hídrica”), deliberou-se que a referia importância só será
liberada, se o Coordenador do Consórcio justificar a despesa, respeitar os
trâmites necessários para liberar o valor e comunicar a Executiva do NIEA
TM/AP, podendo ser por e-mail, antecipadamente ao evento;
6) Deliberou-se a aprovação do valor de R$ 3.000,00 para
realização da Semana da Engenharia Ambiental (UFTM), de 9 a 12 de
novembro, sob o tema “Variação climática, impacto nos recursos hídricos”,
ficando de se conceber para o ano de 2016 evento ambiental único a ser
programado conjuntamente pelas instituições do NIEA TM/AP;
7) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP
será no dia 09/11/2015, 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.

