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ATA Nº 01/2018 

Dia 07 de Março de 2018, às Nove Horas e Quinze 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, Elemar 

Virgilio Gabriel, Maria Auxiliadora de Lima, Helena Isernhagen, Thiarles Dias Chaves, 

Josimar Ferreira Muniz, Marciana Serafini, 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 falado a respeito da portaria 

de nomeação dos membros do conselho, o qual ficou composto da seguinte forma: 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Membro Titular/Presidente do 

Conselho – Andyra Maria Pinheiro Piovisan, portadora do RG nº 0988036-4 

SSP/MT e do CPF nº 801.776.201-10 residente no Rua Dona Alvina, s/n, Centro de 

Porto dos Gaúchos – MT, telefone (66) 98405-7229, e-mail: 

andyrappiovisan@hotmail.com; Membro Suplente – Elaine Maria Polimeni, 

portadora do RG nº 4.224.678-6 SSP/PR e do CPF nº 610.884.809-00, residente na 

Rua Rio Grande do Sul, nº 1393, Centro de Porto dos Gaúchos – MT, telefone (65) 

99932-3109, e-mail: elainepolimeni@yahoo.com.br; Membro Titular – Elemar 

Virgilio Gabriel, portador do RG nº 3.015.210.309 SSP/RS e do CPF nº 255.075.320-

87, residente na Avenida Diamantino, s/n, Centro de Porto dos Gaúchos – MT, não 

possui telefone nem e-mail; Membro Suplente – Maria Auxiliadora de Lima, 

portadora do RG nº 436.553 SSP/RN e do CPF nº 315.435.884-68, residente na Rua 

Buriti, nº 03, Jardim Amazonas, Porto dos Gaúchos – MT, telefone (66) 98408-4004, 

e-mail: maria.delima7@hotmail.com; REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Membro Titular – Helena Isernhagen, portadora do RG nº 

3.244.665-5 SSP/PR e do CPF nº 275.613.301-97, residente na Avenida Santo 

Angelo, nº 1046, Centro de Porto dos Gaúchos – MT, telefone (66) 98430-3474, e-

mail: h.isernhagen@hotmail.com; Membro Suplente – Eder Alfredo dos Santos 

Contreiras, portador do RG nº 2211773-3 SSP/MT e do CPF nº 050.256.711-24, 

residente na Avenida Theodoro Rezer, s/n, Centro de Porto dos Gaúchos – MT, 

telefone (66) 98453-5593, e-mail: edercontreiras@hotmail.com; Membro Titular – 

Thiarles Dias Chaves, portador do RG nº 2.113.677-7 SSP/MT e do CPF nº 

043.060.381-90, residente na Avenida Sergio Gladke Petrenko, s/n, Centro de Porto 
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dos Gaúchos – MT, telefone (66) 98463-4640, e-mail: thiarlesda@hotmail.com; 

Membro Suplente: Josimar Ferreira Muniz, portador do RG nº M-1.789.562 

SSP/MG e do CPF nº 271.636.286-68, residente na Avenida Rio Grande do Sul, s/n, 

Centro de Porto dos Gaúchos – MT, telefone (66) 3526-1018, e-mail: 

uninter_portodosgauchos@hotmail.com; REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

AMBIENTAIS NÃO GOVERNAMENTAIS COM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO: Membro 

Titular – Marciana Serafini, portadora do RG nº 2.062.694-0 SSP/MT e do CPF nº 

030.915.321-27, residente no Jardim Amazonas, s/n, Porto dos Gaúchos – MT, 

telefone (66) 98449-5051 e e-mail: eng.marcianaserafini@gmail.com; Membro 

Suplente – Flavio Rogério Alves de Oliveira, portador do RG nº 15.275.280 SSP/MT 

e do CPF nº 008.272.531-41, residente na Rua Dona Alvina, nº 343, Centro de Porto 

dos Gaúchos – MT, telefone (66) 98451-8041, e-mail: flaviorogerio.85@gmail.com; 

Membro Titular – Secretária Executiva: Vanea Aparecida Cupaioli, portadora do 

RG nº 2072396-2 SSP/MT e do CPF nº 031.340.051-23, residente na Rua João 

Cupaioli, nº 02, Quadra 06, Bairro Papa João Paulo II, Novo Horizonte do Norte – MT, 

telefone (66) 98446-4078, e-mail: vanea.cupaioli@gmail.com; Membro Suplente: 

Victor Emanuel Schmidt da Silva, portador do RG nº 1634706-4 SSP/MT e do CPF 

nº 033.064.851-95, residente na Avenida Mato Grosso, nº 722, Centros, Porto dos 

Gaúchos – MT, telefone (66) 98411-2071, e-mail: victor-schmidt@hotmail.com. Foi 

feita a prestação de contas do dinheiro do Fundo do Meio Ambiente que tinha um 

saldo no valor de R$ 13.115,96 (Treze Mil Cento e Quinze Reais e Noventa e Seis 

Centavos), mais os juros da conta no valor de R$ 93,71 (Noventa e Três Reais e 

Setenta e Um Centavos) totalizando um saldo na conta no valor de R$ 13.209,67 

(Treze Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) o qual será anexado 

juntamente com a ata o extrato da conta. Foi falado a respeito de um veado-mateiro 

que está solto na cidade e causando acidentes com a população, o qual a SEMATUR 

encaminhou um ofício para a SEMA para que venham capturar o veado-mateiro, 

sendo que eles nos retornaram o Ofício nº 085/DUDSINOP/SEMA-MT/2018, 

solicitando apoio numa fiscalização no Rio Arinos dia 14 de Março de 2018, a fim de 

coibir a pesca predatória e informando que a mesma equipe iria capturar o animal 

silvestre (veado-mateiro). Foi falado a respeito das análises da água que a SEMA nos 

enviou esse ano, a respeito das algas que apareceram no Rio Arinos no ano de 2017. 

Onde foram comparados os exames que o município solicitou por conta própria e os 

que a SEMA realizaram, os quais mostraram que não teve alteração na qualidade da 
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água para consumo humano. Foi falado a respeito da nascente do Córrego Ingrid, que 

nasce no interior da cidade de Porto dos Gaúchos, a qual deveria ser preservada, 

porém foi falado que onde ela nasce é propriedade particular, sendo que deveríamos 

ver uma forma de trocar esses lotes por outros lotes com o proprietário, para que 

possamos realizar um programa de preservação no local. Foi pedido para os membros 

do conselho para comprar iscas de combate ao caramujo-africano com o dinheiro do 

Fundo de Meio ambiente, onde todos concordaram. Foi pedido também para comprar 

um computador e um celular para a SEMATUR, onde ficou de pegar os orçamentos e 

na próxima reunião decidir. Foi decidido também o Calendário de Reuniões para o 

decorrer do ano de 2018, o qual ficou decidido das reuniões serem todas as ultimas 

quintas feiras do mês com início às 17:00 horas, sendo: 26 de Abril, 31 de Maio, 28 

de Junho, 26 de Julho, 30 de Agosto, 27 de Setembro, 25 de Outubro, 29 de Novembro 

e 27 de Dezembro. Foi falado de um recurso que irá entrar na Conta do Fundo do 

Meio Ambiente, no valor de R$ 40.000,00 (Quarente Mil Reais) parcelados em 10 

vezes de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), acordado pelo Ministério Público pagos pela 

VMX – Agropecuária LTDA. Foi falado a respeito dos projetos ambientais para serem 

elaborados pelas Escola Estadual José Alves Bezerra, Escola Municipal Gustavo 

Adolfo Wilke, e a Faculdade UNINTER juntamente com seus alunos, o qual o 

Conselho de Meio Ambiente irá financiar esses projetos no valor de R$ 3.000,00 (Três 

Mil Reais) cada um, deverão ser entregues até o dia 24/05/2018 na SEMATUR, sendo 

que serão analisados pelos membros conselheiros o qual irão selecionar 01 por 

instituição. A SEMATUR irá elaborar o Ofício convidando as escolas, com as regras 

de participação e o que deverá conter nos projetos e encaminhar para as instituições. 

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. 


