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ATA Nº 05/2017 

Aos Vinte e Dois dias do mês de Novembro de Dois Mil e Dezessete, 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, Marciana Serafini, Thiarles 

Dias Chaves, Maria Auxiliadora de Lima, Elemar Virgilio Gabriel, Helena 

Isernhagen, Victor Emanuel Schmdit da Silva e Vanea Aparecida Cupaioli, para 

uma reunião ordinária, para tratar de diversos assuntos. Iniciou-se a reunião 

lendo a ata da reunião anterior. Foi feita a prestação de contas do dinheiro do 

Fundo do Meio Ambiente que tinha um saldo no valor de R$ 8.015,42 (Oito Mil e 

Quinze Reais e Quarenta e Dois Centavos) foi feito um depósito de R$ 5.000,00 

(Cinco Mil Reais), mais os juros da conta no valor de R$ 100,42 (Cem Reais e 

Quarenta e Dois Centavos), totalizando na Conta do Fundo do Meio Ambiente 

um saldo de R$ 13.115,96 (Treze Mil Cento e Quinze Reais e Noventa e Seis 

Centavos), o qual será anexado juntamente com a ata o extrato da conta. A 

SEMA nos enviou um parecer nos dando mais autonomia para as Fiscalizações 

Ambientais no Rio Arinos e Apreensões, e que no dia 17 de Novembro eles nos 

solicitaram o barco com o motor para uma fiscalização que eles estavam fazendo 

no Município de Juara, onde emprestamos e combinamos de agora em 

Dezembro fazer uma aqui no Rio Arinos em Porto dos Gaúchos. Não foram feitos 

os panfletos para as Campanhas de Coleta Seletiva e Reciclagem, Campanha 

de Combate a Dengue e Caramujo Africano e para a Campanha de Queimadas 

Urbanas, os quais os membros haviam autorizado com o dinheiro do fundo e 

também não vamos comprar iscas de combate ao caramujo africano, pois a 

Prefeitura não está tendo Dotação Orçamentária, porém já em janeiro vamos 

mandar confeccionar os panfletos. Foi mostrado um Folder de divulgação 

turística e econômica do município, os quais foram distribuídos na 16ª Expoporto. 

Dias 13 e 14 de Novembro foram plantadas mudas de árvores nativas e frutíferas 

no Horto Florestal e na Escadinha no Rio Arinos, o qual abrimos para 

participação de todas as escolas municipais e estaduais do município, onde teve 

a participação dos alunos da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke.  

Ainda temos muitas sementes guardadas da compra que fizemos com o apoio 
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do Conselho de Meio Ambiente, e que vamos plantá-las no mês de janeiro para 

distribuir para a população e também para a Gleba São João e para Novo 

Paraná. A sr. Helena quer que se faça um projeto de arborização na Escola 

Estadual José Alves Bezerra. Foi falado também a respeito da Educação 

Ambiental nas Escolas com Palestras e Campanhas Educativas e que no 

começo do ano o Conselho Municipal de Meio Ambiente, iria estipular um valor 

fixo em dinheiro para financiar os materiais gastos com esses projetos para cada 

escola para se pôr em prática no decorrer do ano. Foi falado também que a 

Sematur está querendo fazer um projeto de compostagem com os alunos no 

decorrer do ano, para fazer adubos orgânicos para a horta comunitária que fica 

ao lado do Projeto Pulsação e também para distribuir para a população e para 

as escolas usarem nas hortas escolares e que iríamos verificar com o jurídico da 

prefeitura se podemos estar distribuindo brindes para incentivar as crianças a 

participar. Foram mostrados também para os membros do conselho os 

resultados das análises da água do Rio Arinos, o qual teve um fenômeno 

estranho o qual nunca havia ocorrido em nossa região, onde o rio foi tomado por 

algas, porém os resultados das análises da água, mostrou que não teve 

alteração na qualidade da água para consumo humano. Foi falado de se fazer 

uma limpeza no Rio Arinos, juntamente com a população. 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. 


