
 

ATA Nº 01/2020  

                            No dia 07 de maio de 2020, às Sete Horas e quarenta 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 para uma 

reunião ordinária, que foi substituído os membros do conselho que havia saído, 

ficando assim composto, Representantes do Poder Público: Membro Titular 

Presidente do Conselho: Andyra Maria Pinheiro Piovesan, Membro Suplente: 

Elaine Maria Polimeni, Membro Titular Carla Cristina Camargo, membro Suplente 

Maria Auxiliadora de Lima, Representante da Sociedade Civil Organizada:  

representando o Projeto Amigos do Rio Arinos;Marcos Rodrigues dos Santos, 

Membro Suplente: Raimundinho Gomes, Membro Titular Leandro Budke, 

Membro Suplente: José Airton Ferreira da Silva; Representante da entidades 

Ambientais não governamentais com atuação no Município, Membro titular: 

Marciana Serafini, Membro Suplente: Flavio Rogerio Alves de Oliveira, Membro 

Titular Secretária Executiva: Vanea Aparecida Cupaioli, Membro Suplente: Victor 

Emanuel Schmdit da Silva, em seguida foi passado para os assuntos diversos, 

a Presidente Srª Andyra agradeceu a presença de todos, falou sobre os 

licenciamentos que o município está autorizado a fazer,  em seguida apresentou 

o projeto do muro da sede da Sematur com 90 ML por 1.80 m de Altura, num 

valor de R$ 28.282,30 que após análise pelos conselheiros foi autorizado a 

utilização de recursos do fundo municipal do meio ambiente para a execução da 

referida obra, em seguida também apresentou a necessidade de comprar um 

Notbook para a secretaria, conforme orçamentos, pois necessita para fazer 

trabalho quando fora, em campo, que após discussão também foi autorizado a 

compra do mesmo,  O conselho também autorizou a secretaria a fazer os 

orçamentos dos móveis e  utensílios para a nova sede,  a secretária também 

falou sobre a inauguração da sede que será dia 19 de maio de 2020 e já deixou 

o convite aos membros do conselho para participarem, falou também sobre a 

soltura de alevinos no Rio Arinos  que seria feito nesse início de ano, mas que 

o laboratório que forneceria os alevinos informou que as matrizes capturadas 

não ovularam para poderem produzirem os mesmos, tendo em vista que precisa 

ser peixes nativos desta bacia hidrográfica.  Falou-se também da operação de 



fiscalização no Rio Arinos dia 20,21 e 22 de março, feita em conjunto Sema, 

Policial Ambiental e Sematur, falou sobre a necessidade de achar um local para 

fazer uma rampa de embarque e desembarque de acesso ao rio Arinos, pois com 

o aumento de fluxo de público, falou se  da necessidade de contratar um guarda 

ambiental nos finais de semana para orientar e fiscalizar o acesso ao local 

denominado escadinha,   nada mais a tratar as 8:38 horas deu por encerrada a 

presente reunião que vai assinada por todos os presentes. 


