
 
 

ATA Nº 01/2019 

No dia 12 de março de 2019, às Nove Horas e cinco Minutos, estiveram reunidos na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura – SEMATUR, localizada 

na Avenida Guilherme Meyer, Centro, de Porto dos Gaúchos – MT, os membros do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Andyra Maria Pinheiro Piovesan, Maria 

Auxiliadora de Lima, Thiarles Dias Chaves, Helena Isernhagem, Victor Emanuel 

Schmdit da Silva e Vanea Aparecida Cupaioli, para uma reunião ordinária, em seguida 

a Secretária Vanea  leu a ata anterior que após lida foi aprovada pelos presentes, 

após foi falado sobre os projetos de compostagem que estamos com dificuldade de 

comprarmos as composteiras e as lixeiras devido não encontrar na região, e que o 

projeto de compostagem desenvolvido pela Prefeitura no começo teve a adesão de 

algumas pessoas e teve sorteio de brindes no ginásio de esporte da cidade, mas como 

não iria ter mais sorteio de brindes as pessoas param de levar os resíduos ao local de 

coleta, falando sobre a caminhada na natureza houve uma participação aquém do 

esperado devido ter sido mudado a data da caminhada para o período de férias das 

escolas, devido a greve nacional  dos caminhoneiros, foi falado sobre o projeto dos 

canteiros centrais da Av. Guilherme Meyer que devido as elevações terem ficado 

muito acentuadas, estão sendo mudadas, foi sugerido pelo conselho a compra de 

lixeiras para coleta seletiva para serem instalada na avenida após o término da obra, 

a secretária falou sobre os arcos de flor da avenida que irá ser transferido para 

rodoviária e outros lugares, houve também a mudança sobre o licenciamento de 

armazéns e que a secretária irá fazer uma campanha para a conscientização para o 

licenciamento ambiental e que o recursos das taxas irão para o fundo do meio 

ambiente, foi ganhado 02 GPS para a secretária, sobre a nascente existente no 

perímetro urbano será feito um projeto para recuperação da área, com a canalização 

das agua pluviais, a secretária falou também que foi comprado um celular para receber 

denúncias sobre queimadas e outros crimes ambientais, Sobre o rio arinos foi feito 

uma fiscalização no período da piracema com a presença da sema e será feito uma 

limpeza no rio e margens para coleta de lixos antes da realização do Festival de pesca, 

e também está sendo feito pelo Vitor vistorias diárias no deposito de galhadas e 

entulhos e está sendo notificado quem está jogando lixo, Foi feita a prestação de 

contas do dinheiro do Fundo do Meio Ambiente conta corrente Nº 14.223,9, que tinha 

um saldo anterior no valor de R$ 25.836,35 ( vinte e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e 



 
 

Seis Reais e trinta e Cinco Centavos), e que tem um saldo atual de R$ 59.409,70 ( 

Cinquenta e Nove Mil quatrocentos e Nove Reais e Setenta Centavos), o qual será 

anexado juntamente com a ata o extrato, da conta. o dinheiro será utilizado em 

capacitação e melhorias na secretária, já ficou marcado uma reunião com 

representantes da sema e os membros do conselho Municipal do Meio Ambiente e 

que as reuniões ordinárias do conselho acontecer á cada dois meses.  Nada mais 

havendo a tratar eu Vanea Aparecida Cupaioli lavrei a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 


