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ATA Nº 01/2016 

Aos Quatorze dias do mês de Abril de Dois Mil e Dezesseis, às Quatorze Horas, 

estiveram reunidos na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, 

localizada na Avenida Guilherme Meyer, Centro, de Porto dos Gaúchos – MT, 

os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para tratar de diversos 

assuntos. Iniciou-se a reunião lendo a ata da reunião anterior. A presidente 

Andyra Maria Pinheiro Piovesan iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Foi feita a prestação de contas do dinheiro do Fundo do Meio Ambiente 

que tinha um saldo de R$ 15.403,35 (Quinze Mil Quatrocentos e Três Reais e 

Trinta e Cinco Centavos) na Conta do Fundo de Meio Ambiente. Foram retirados 

R$ 448,00 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais) para pagamento das iscas 

de caramujo que estão sendo distribuídas gratuitamente para a população, e R$ 

3.130,00 (Três Mil Cento e Trinta Reais) para arrumar a frente da caminhonete 

onde foram colocados o para-choque dianteiro, a grade completa, o alargador 

de para-lamas, foi trocado o para-brisa que estava trincado e feito serviços de 

funilaria e pintura, foi feito um depósito de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e outro 

de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) mais os juros da conta no valor de R$ 112,20 

(Cento e Doze Reais e Vinte Centavos), totalizando um saldo no valor de R$ 

18.937,55 (Dezoito Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco 

Centavos), onde serão anexados o extrato e as notas fiscais juntamente com a 

ata. Foi falado também da Campanha de Combate ao Caramujo Africano e a 

Dengue que a SEMATUR juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde 

e Educação e a Escola Estadual José Alves Bezerra e Escola Municipal Gustavo 

Adolfo Wilke, realizaram o dia “D” de Combate ao Caramujo Africano e a Dengue. 

Foi pedido para os membros do conselho para comprar umas lixeiras ecológicas 

para a coleta seletiva para distribuir na cidade e nos distritos, daí ficou de fazer 

um orçamento para a próxima reunião. 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. 

 

 

 


