
 

Presentes ainda: Olavo Rodrigues da Silva (PRESIDENTE DO CONSELHO), Carlos Messias Pimenta (SECRETÁRIO DA SEMAM), Marco Túlio Machado 
Borges Prata (SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMAM), Paulo Roberto Faquinelli (SEMAM), e eu, Neusa de Fátima Bessa (SEMAM). Com quórum.  O 
Presidente do Conselho, Olavo Rodrigues, desejou um bom dia a todos, dando por aberta a Sessão.  Aprovação da Ata: 8ª Reunião de 2018 – Sessão 
Ordinária. Ata Aprovada. Abstenção do Conselheiro Carlos Alberto Valera (PGJMG) em virtude do artigo 11 do Ato CGMP nº 02/2017. Ficha de 
Consulta Prévia – FCP: MGP1800362164. Djalma Batista de Carvalho (Contador). Vinicius de Almeida Martineli (Sócio Proprietário). Atividade: 
fabricação de laticínios. Aprovada. Abstenção do Conselheiro Carlos Alberto Valera (PGJMG) em virtude do artigo 11 do Ato CGMP nº 02/2017. 
Considerações finais: Em atendimento ao ofício da SEMAM, o técnico Fernando Lucas Tibola (CODAU) esteve presente na reunião para esclarecimentos 
sobre o tratamento de água feito pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU. O Profº. Renato Farias do Valle Junior 
(IFTM) apresentou a pesquisa, a qual se referiu na reunião anterior. A pesquisa se refere as amostras de água coletadas a montante da captação, inclusive 
em torneiras de residências em vários pontos de Uberaba. Explicou que as amostras coletadas próximo ao Córrego Lanhoso apresentam alto índice de 
nitrato após as chuvas, o que é preocupante. Posteriormente, a palavra foi aberta a todos os Conselheiros, o Conselheiro Carlos Alberto Valera (PGJMG) 
solicitou ao Profº. Renato Farias que envie os dados coletados por escrito. Foi deliberado que a pesquisa completa, com todos os dados, seria enviada ao 
CODAU para que o mesmo fizesse análise e se manifestasse na reunião seguinte. O Presidente do Conselho, Olavo Rodrigues, agradeceu a presença de 
todos, e sem mais nada a tratar, encerrou a reunião as dez horas e nove minutos, e eu, Neusa de Fátima Bessa lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será publicada. 
 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

ATA 

 
ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UBERABA 

  
No dia 23 de novembro de 2018, às 15:30 h, reuniram-se no Gabinete do Senhor Prefeito - R1 os integrantes do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas do Município de Uberaba.Presentes os conselheiros Wellington Luiz Fontes, José Renato Gomes, Nagib Galdino Facury, Ângela Martins Dib 
Resende e Glauber Faquineli Fernandes, sob a presidência do Conselheiro e Senhor Prefeito Paulo Piau Nogueira. Estando também presentes os senhores 
Sanches Araújo Silva e William Max Ribeiro de Oliveira representando a empresa Innova Energy Soluções em Energia Renovável e Solar, bem como a Sra. 
Anne Roy Nobrega, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Uberaba. Os conselheiros se reuniram com o objetivo de 
analisar e deliberar o pedido de autorização para elaboração de estudos de viabilidade de concessão administrativa para a gestão de energia e eficiência 
energética através de fazendas solares.O Presidente do Conselho Prefeito Paulo Piau abre os trabalhos relatando sobre o atual momento da geração 
energética sustentável no mundo, discorrendo sobre a força destes projetos no exterior, principalmente na China, região onde conheceu grandes empresas 
deste seguimento por ocasião de sua comitiva naquele país. Reforçou a importância desses projetos inclusive sobre a intenção das empresas estrangeiras 
no Brasil em função da enorme solarimetria brasileira. Destacou a importância de empresas locais estarem em pleno desenvolvimento desta tecnologia; 
Passou-se então a palavra ao Sr. William representante da empresa Innova Energy que procedeu explanação geral sobre os aspectos da energia solar no 
Brasil, no Estado de Minas Gerais e no município de Uberaba, apresentando dados estatísticos e as tecnologias adotadas até o momento e as que estão 
surgindo no mundo; o conselheiro Wellington Fontes discorreu sua opinião sobre o comportamento das concessionárias de energia em relação à este novo 
mercado que vem crescendo; o conselheiro Nagib destacou sobre a importância de se analisar os custos de interligação de uma planta solar à linha de 
transmissão. Aberta a palavra aos demais conselheiros foram debatidos os aspectos deste seguimento de forma ampla.Após a finalização das colocações, 
todos os conselheiros votaram favoravelmente à autorização para início dos estudos cumprindo as determinações legais cabíveis ao processo.Em seguida, o 
Presidente Paulo Piau Nogueira deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a relatar, eu, Glauber Faquineli Fernandes, lavrei a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes ______________. 
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PARECER 

 
PARECER Nº 078/2018  
APROVADO EM 24/10/2018  
PROCESSO Nº 000538  
 
Examina o pedido de renovação da autorização de funcionamento da Educação Infantil da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – 
APAE DE UBERABA.  
 
Conclusão:  
 
À vista da documentação e comprovado o atendimento às exigências legais, a Câmara de Educação Infantil pronuncia favoravelmente à renovação de 
autorização de funcionamento da Educação Infantil da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE UBERABA, situada na 
Rua Dr. Milton Campos, 350, Amoroso Costa, Uberaba/MG, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com base na Resolução CME/Uberaba nº 02/2018. Antes de 
expirar o referido prazo, entre 120 (cento e vinte) e 60 (sessenta) dias, essa instituição deverá requerer à Secretaria Municipal de Educação novo pedido de 
renovação.  
 
Este, o parecer.  
 
Uberaba, 21 de novembro de 2018.  
 

Porta Voz nº 1658 - Uberaba, 28 de Novembro de 2018_______________________________________________________________________________________________________________________________16


