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Ata de reunião – 10ª Reunião do NIEA TM AP 

 
 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2015, às 14:00 horas, 

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

de Oliveira (MPMG), André Luís Teixeira Fernandes (UNIUBE) e Magda Stella de 

Melo Martins (IFTM), 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) Pelo Presidente da Executiva foi mencionada a realização do I 

SASGEO (Simpósio Internacional de Águas, Solos e Geotecnologias), e 

considerando que o NIEA TM AP teve participação, inclusive, financeiramente, 

colocou a importância de que representante da coordenação do simpósio fizesse 

um balanço do evento e apresentasse a este Núcleo, p. ex., com relatório descritivo 

(experiências) e prestação de contas; 

2) O Presidente da Executiva trouxe a conhecimento que a 

UNIUBE não mais participará dos trabalhos para elaboração do Plano de Manejo da 

APA do Rio Uberaba, em razão de considerada exiguidade de tempo para os 

trabalhos; 

3) O curso de capacitação operacional do equipamento GNSS, 

deverá ocorrer no primeiro semestre de 2016, oportunidade em que a 

Presidência da Executiva, ou os responsáveis pela ministração daquele, ajustará 

data com o CODAU e comunicará antecipadamente as instituições envolvidas, 

incluindo cronograma (duração, data e local); 

4) Ficou deliberado que 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”), poderá ser utilizado no ano que 
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vem (2016), ficando no aguardo da formalização pelo Coordenador do Consórcio 

quanto às justificativas da despesa, devendo ocorrer a comunicação do evento à 

Executiva do NIEA TM/AP, antecipadamente, facultada a via eletrônica (e-mail); 

5) Sobre a Semana da Engenharia Ambiental (UFTM), de 9 a 12 

de novembro (“Variação climática, impacto nos recursos hídricos”), ficou 

deliberado que representante da organização do evento apresente ao NIEA TM/AP 

relatório sobre o mesmo; 

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

será no dia 14/12/2015, 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. 


