
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 

TÉCNICA PERMANENTE DO FUNDO ESTADUAL DO 2 

MEIO AMBIENTE – FEMA.  3 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, realizou-se a 40ª Reunião Ordinária da 4 

Câmara Técnica Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de 5 

Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta 6 

Capital, com início às 9horas30minutos e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sra. Marilene 7 

Conte, representante da FIERGS; Sr. Willian Kisiel de Matos, representando a ONG Os Amigos da 8 

Floresta; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Thais Braun Pivatto, representante 9 

da FEPAM; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da Sociedade de Engenharia/SERGS; Sra. Vera Figueiró, 10 

representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SEMA; Sr. Ricardo Schuck 11 

Rocha, representante da UPAN; Sr. Humberto da Rocha Romano, representante da Secretaria de 12 

Segurança Pública/SSP; Sra. Carmem Lúcia Vicente Níquel, representante do CREA-RS; Sr. Pedro 13 

Antônio Dall Aqua. Participaram também da reunião: Sra. Maria de Lourdes Alves/SEMA; Sra. Vanessa 14 

Pedroso Konrath/SEMA; Sra. Nicole Escouto/Amigos da Floresta; Sr. Luiz Ernesto Grillo Elesbão/CREA-15 

RS; Sr. Claudiomiro da Silva Bueno/SSP; Sr. Lisiane Becker/Mira-Serra.Constatando a existência de 16 

quórum, o Sr. Presidente iniciou a reunião às 9h43min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da 17 

Ata 39ª Reunião Ordinária da CTPFEMA: Dispensada a leitura da ata que foi enviada anteriormente para 18 

os conselheiros. Sem retificações. APROVADA POR UNANIMINIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: 19 

Prestação de Contas 2015: Maria de Lourdes Alves/SEMA: Apresenta a execução do FEMA em dois mil 20 

e quinze, esclarece duvidas dos conselheiros e informa que a partir de primeiro de janeiro começou a valer 21 

o orçamento de dois mil e dezesseis. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Pergunta para os 22 

representantes da SEMA em relação aos recursos administrativos que não foram analisados, se há 23 

alguma perspectiva de voltar ao FEMA ou se é recurso perdido e se existe algum recurso administrativo na 24 

Câmara. Vera Figueiró/SEMA: Responde que os recursos administrativos prescritos não tem mais como 25 

recuperar, mas que foram encaminhados para a PGE para averiguar a responsabilidade. Secretaria 26 

Executiva/CONSEMA: Informa que não há recursos administrativos aguardando julgamento, que todos 27 

que estavam na câmara foram julgados e encaminhados ao FEMA para cobrança e que os prescritos 28 

estão em uma sindicância na PGE. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Confirma com Lourdes a 29 

possibilidade de fazer uma prestação de contas dois mil e dezesseis para próxima reunião e informa que 30 

será colocado em pauta e também será colocado em pauta um item sobre a perspectiva de cobranças no 31 

FEMA. Passou-se ao 3º item da pauta: Projetos Aprovados para Recursos de Suplementação: Cylon 32 

Rosa Neto – Presidente/SERGS: Comenta que tem sido procurado pelas entidades que apresentaram 33 

projetos de suplementação, mas não sabe se haverá suplementação e por isto seria importante obter esta 34 

informação do que existem de recurso em cobrança para dar retorno as entidades. Passou-se ao 4º item 35 

da pauta: Editais ONGS: Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Destaca que o item quatro de pauta é 36 

uma demanda da Mira-Serra e pergunta se existe possibilidade do edital ser executado já que a ONG 37 

cumpriu com todos requisitos. Lisiane Becker/Mira-Serra: Complementa que o projeto da ONG foi 38 

selecionado em 1º lugar no edital, que atenderam todos os requisitos e estão a dois anos pagando a conta 39 

corrente no Banrisul e que devido ao atraso do banco em abrir a conta e perderam o edital, por atraso de 40 

terceiros, pois entregaram toda documentação e desde então já se passou dois anos e não receberam 41 

ainda. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Pergunta se este problema é técnico, administrativo ou 42 

financeiro? Maria de Lourdes Alves/SEMA: Explica que ano passado encaminharam a solicitação de 43 

recursos para a Fazenda e continha um valor de material permanente, mas acabou o prazo e não foram 44 

atendidos. Em dezembro se comprometeram em atender desde que reduzam a cota, então tudo o que for 45 



possível será encaminhado. E que a partir de março a cota estará maior e poderá ser atendido o convênio. 46 

Lisiane Becker/Mira-Serra: Ressalta que se não receberem dinheiro neste ano entrarão com alguma 47 

medida que impeça o fundo de liberar dinheiro, pois estão a dois anos esperando, e mesmo que todos os 48 

anos seja aprovado liberação de dinheiro do fundo e este que foi edital publico não receberam e destaca 49 

que vai precisar de suplementação, pois passados dois anos não tem como atender o projeto com aquele 50 

valor que foi passado, pois tudo aumentou. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: informa que o assunto 51 

ficará em pauta permanente para acompanhamento. Passou-se ao 5º item da pauta: Assuntos Gerais: 52 

Thais Braun Pivatto/FEPAM: Explica que a Secretária Ana Pellini encaminhou ofício para a Câmara 53 

Técnica solicitando aquisição de cento e cinquenta computadores para a FEPAM tendo em vista o sistema 54 

que está sendo recebido pelo Estado da Bahia, conforme ofício anexo a esta ata. Cylon Rosa Neto – 55 

Presidente/SERGS: Comenta que o Estado é carente de recursos materiais e que todo pedido de material 56 

que venha para contribuir com a politica ambiental do Estado deve ser aprovado, mas ressalta que é um 57 

recurso suplementar e então tem que haver suplementação. Vera Figueiró/SEMA: Destaca que a 58 

suplementação só se faz com base na arrecadação e se não estamos atingindo o mínimo não teremos 59 

suplementação. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Ressalta que a questão é qual alternativa se tem 60 

de colocar este recurso dentro do orçamento que já esta aprovado? E salienta que entende que cabe a 61 

câmara aprovar o recurso e depois cabe a SEMA proceder junto a Fazenda para chegar a este recurso. E 62 

coloca em votação a aprovação do recurso. SOLICITAÇÃO APROVADA POR UNAMINIDADE. Cylon 63 

Rosa Neto – Presidente/SERGS: Sugere a SEMA tome os procedimentos administrativos legais para ter 64 

alguma forma de acessar este recurso, pois a câmara não pode fazer mais nada a não ser aprovar. 65 

Carmem Níquel/CREA-RS: Informa que tem dois assuntos a apresentar. O primeiro já tinha sido colocado 66 

na reunião anterior e que é buscar um grande interesse que tem a instituição FEPAM nas áreas de 67 

recuperação, áreas contaminadas que é uma situação séria, áreas contaminadas que precisam ser 68 

reincorporadas a área urbana. Esclarece que nesta área a resolução CONAMA nº420 estabeleceu 69 

regramentos e deu prazos para os Estados fazerem diagnósticos da qualidade de solo. E que foi 70 

informada pela FEPAM que o projeto já esta detalhado, que já foram feitos com parcerias para sete metais 71 

pesados, mas que é preciso continuar para fazer com outras substâncias indicativas de contaminação e 72 

que precisam ter uma noção de valores para apresentar o projeto, se não puder ser em um todo, em 73 

partes para poder ser atendido. O segundo é questão da fiscalização, que acredita não ser de acordo com 74 

tudo que tem sido levantada em termos de recurso. E se coloca a disposição para apresentar um vídeo 75 

sobre a contaminação por óleo lubrificante usados, que o assunto foge um pouco desta câmera, mas 76 

destaca que não desiste do assunto. Cylon Rosa Neto – Presidente/SERGS: Comenta que os assuntos 77 

não são pertinentes a esta câmara e sugere que o CREA leve o assunto à Plenária do CONSEMA para 78 

ser encaminhado para a Câmara Técnica em que é pertinente. Marion/FAMURS: Sobre o segundo 79 

assunto se coloca a disposição para encaminhar o assunto, quando o CREA apresentar ao CONSEMA, a 80 

CTP de Controle e Qualidade e quanto ao primeiro destaca que o assunto é parecido com o que será 81 

discutido na plenária do CONSEMA na reunião de fevereiro que trata da Resolução CONAMA 420. Cylon 82 

Rosa Neto – Presidente/SERGS: Reforça que o assunto deve ir primeiro a plenária do CONSEMA e 83 

depois se definir os encaminhamentos e sugere que o CREA encaminhe os assuntos e que terá o apoio 84 

das entidades. E já deixa definida a pauta da reunião de março com os seguintes itens: aprovação da ata 85 

desta reunião, a Lourdes traz atualização da prestação de contas 2016, fica como pauta permanente 86 

aberta a questão da suplementação, sobre os editais das ONGS a Lourdes traz uma atualização e se 87 

alguém tiver mais alguma pauta encaminhe para a secretaria. Não havendo nada mais a ser tratado 88 

encerrou-se a reunião às 10h28min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente 89 

da Câmara.  90 


