SÍNTESE DE REUNIÃO

Reunião Conjunta do CBH Araguari, ABHA, Semad e FAU
Data: 27/06/2018
Redator: Camila Fernandes Kalil
Início: 09h
Local: FAU – Uberlândia MG
Término: 10h30
PARTICIPANTES
1. Thiago Alves do Nascimento (CBH 7. Polyanna Duarte (ABHA)
Araguari)
2. Luiz Humberto de Freitas Souza (CBH 8. Isabel Evaristo (ABHA)
Araguari)
3. Bruno Neto de Ávila (Semad)
9. Camila Kalil (ABHA)
4. Letícia Alves (FAU)
10. Hudson Carvalho (UFU)
5. Mariana Padovani (FAU)
11. Rafael Visibelli Justino (FAU)
6. Euclides Antônio (Conselho administrativo
da ABHA)
ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 - Contrato entre a Abha – Gestão de Águas e a FAU, através do recurso da cobrança
do CBH Araguari, para a contratação dos extensionistas que atuarão na Supram
TMAP.
Item 01
O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), Thiago
Nascimento, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou que os presentes
se apresentem. Após a apresentação, o Diretor Executivo Pro Tempore da Fundação de
Apoio à Universidade (FAU), Rafael Visibelli, contextualizou sobre o processo interno da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da FAU para a contratação de alunos que
auxiliarão nas atividades administrativas da Superintendência Regional de Meio Ambiente do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Supram TMAP) e afirmou acreditar que até o fim da
semana será dada uma previsão para a assinatura do contrato.
O coordenador do projeto e responsável pelo acompanhamento dos alunos extensionistas,
Professor Hudson Carvalho, questionou sobre quando efetivamente os trabalhos serão
iniciados e afirmou estar sendo cobrado pelos estudantes. Visibelli explicou que o contrato
não está mais sob responsabilidade da FAU e expôs que depende das análises feitas dentro
da UFU para a concretização do documento que será assinado.
Os presentes na reunião conversaram e tiraram dúvidas de cunho administrativo do projeto.
Nascimento ressaltou que essa ação é inédita em Minas Gerais e que está sendo observada
por vários outros Comitês para ser aplicada também em outras bacias. Ele reforçou ainda
que o bom resultado dessa parceria colocará as partes envolvidas em destaque e os
tornarão referência no assunto. O presidente completou dizendo que todo o processo está
sendo acompanhado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Visibelli ressaltou que entende
a importância do projeto e que a FAU não está medindo esforços para fazer com que tudo
aconteça o mais rápido possível.
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A equipe de projetos da FAU encerrou afirmando que, após a assinatura do contrato, leva-se,
no máximo, quinze dias para que os trabalhos se iniciem. Ficou estimado então que os
extensionistas comecem na Supram TMAP até 15 de julho.
Nascimento encerra a reunião agradecendo, mais uma vez, a presença de todos.

