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ATA Nº 02/2018 

Dia 26 de Abril de 2018, às Dezessete 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, Maria 

Auxiliadora de Lima, Helena Isernhagen, Thiarles Dias Chaves, 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 feita a prestação de contas do dinheiro do Fundo do Meio Ambiente que 

tinha um saldo no valor de R$ 13.209,67 (Treze Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta 

e Sete Centavos), foram depositados na conta duas parcelas de R$ 4.000,00 (Quatro 

Mil Reais), mais um depósito de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), mais os juros da conta 

no valor de R$ 46,68 (Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos), foi pago 

R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais) de iscas para Caramujo, ficando na conta do 

Fundo de Meio Ambiente, o valor de R$ 25.836,35 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e 

Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos) o qual será anexado juntamente com 

a ata o extrato da conta. Recebemos o Ofício nº 636/2018/GAB/SEMA-MT, nos 

informando conforme havíamos solicitado informações a respeito da nossa sede, nos 

informaram que “Conforme o Termo de Cooperação Técnica firmado com o Município 

de Porto dos Gaúchos referente aos recursos do Fundo Amazônia assegurando a 

construção da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com 80m², cujo projeto 

executivo encontra-se na fase de licitação no setor competente da SEMA/MT. Além 

da construção da sede, o TCT assegura também o fornecimento para a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Porto dos Gaúchos um kit contendo: 01 impressora, 

02 computadores, 01 barco com motor, 02 GPS, 01 moto e 01 trena, para auxiliar no 

processo de licenciamento e fiscalização no município. As aquisições dos itens que 

compõe o kit encontram-se em finalização, faltando a aquisição de apenas um item 

para que seja realizada a entrega para o município. Assim que for finalizada as 

aquisições dos itens do kit informaremos o município a data que realizaremos a 

entrega.” Foi mostrado a lista dos nomes das pessoas que pegaram as iscas de 

caramujo, e foi pedido para comprar mais iscas pois as que havíamos comprado já 

acabaram, onde todos os membros concordaram. Foi mostrado os ofícios que foram 

encaminhados para a Escola Estadual José Alves Bezerra, Escola Municipal Gustavo 
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Adolfo Wilke, e a Faculdade UNINTER a respeito dos projetos ambientais que serão 

financiados pelo Conselho de Meio Ambiente, no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) 

cada um, que 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. 

Foi decidido a respeito da Caminhada na Natureza, que será realizada dia 03/06/2018, 

e que no dia 02/06/2018 será realizada uma Feira da Lua, Feira Cultural, Artesanal e 

Gastronômica, onde haverá apresentações dos alunos do Projeto Pulsação e também 

serão apresentados os Projetos Ambientais selecionados que serão financiados pelo 

Conselho de Meio Ambiente, foi decidido também em fazer 350 camisetas para serem 

entregues gratuitamente para os participantes da caminhada, onde todos 

concordaram. 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. 


