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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  3 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 4 

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 5 

PERMANENTE DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO 6 

AMBIENTE – FEMA.  7 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, realizou-se a 43ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 8 

Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da 9 

SEMA, situada na Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 9horas30minutos 10 

e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Humberto da Rocha Romano, representante da Secretaria de 11 

Segurança Publica/SSP; Sra. Marilene Conte, representante da FIERGS; Sra. Thais Braun Pivatto, representante da 12 

FEPAM; Sra. Carmem Níquel/CREA; Sra. Vera Figueiró, representante da Secretaria do Ambiente e 13 

Desenvolvimento Sustentável/SEMA; Sr. Eduardo Condorelli, representante da FARSUL; Sr. Manuel 14 

Salvaterra, representante do Comitê de Bacias Hidrográficas-CBH; Sra. Viviane Corteletti, representante 15 

da Secretaria de Minas e Energia-SME e Sr. Cylon Rosa Neto, representante da Sociedade de 16 

Engenharia/SERGS. Participaram também da reunião: Sra. Nicole Escouto/Amigos da Floresta; Sra. Vanessa 17 

Pedroso Konrath/DFIN-SEMA; Sra. Maria de Lourdes Alves/DFIN-SEMA e Sr. Marcelo Rosa/FARSUL. Por 18 

solicitação do Sr. Presidente, que devido à compromisso se atrasaria a Secretária Executiva, Franciane Bayer 19 

Muller dirigiu a reunião até sua chegada. Constatando a existência de quórum, a Secretária Executiva iniciou a 20 

reunião às 10h08min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 42ª Reunião Ordinária da CTPFEMA: 21 

Dispensada a leitura da ata que foi enviada anteriormente para os conselheiros. Sem retificações. APROVADA POR 22 

UNANIMINIDADE. Por solicitação do presidente inverteu-se a pauta. Passou-se ao 5º item da pauta: Prestação 23 

de Contas: Maria de Lourdes/DFIN-SEMA: apresentou a atualização do orçamento aos representantes e 24 

esclareceu dúvidas. A planilha atualizada será encaminhada aos representantes. Passou-se ao 2º item da pauta: 25 

Ajustes nos Recursos para diárias referentes à Fundação Zoobotânica/DUC: Vera/SEMA: esclarece aos 26 

representantes que o valor aprovado anteriormente contempla as diárias de 2015, e que então seria necessário 27 

mais R$100.000,00 para o ano 2016, então teria que ajustar para R$200.000,00 e este valor contemplaria SEMA, 28 

Brigada Militar e FEPAM. Maria de Lourdes/DFIN-SEMA: solicita que este valor não só contemple as operações 29 

conjuntas, mas também as atividades de cada órgão (SEMA, FEPAM e Brigada Militar) para as fiscalizações 30 

individuais. Informa que a alteração seria da seguinte maneira: reduziria o valor de locação de mão-de-obra e 31 

colocaria nas diárias. Também será alterada a descrição do objeto para poder contemplar as atividades individuais, 32 

sem alteração no valor final. Esclarecidas as dúvidas, colocada as alterações em votação, APROVADA POR 33 

UNAMINIDADE. As alterações serão encaminhadas a plenária do CONSEMA para aprovação. Passou-se então ao 34 

3º item da pauta: Solicitação da Secretária referente aos Recursos Complementares/Custos dos Recursos: 35 

Thais/FEPAM: apresentou o Ofício 6291/2016 – DIRADM encaminhado pela FEPAM ao Presidente da Câmara 36 

solicitando recurso no valor de R$ 103.645,32 para cobrir as despesas excedentes do concurso público da FEPAM 37 

realizado em 2013. Marilene/FIERGS: Pergunta de onde seria retirado este valor? Como seria viabilizado o 38 

recurso?. Maria de Lourdes/DFIN-SEMA: Esclarece que teria que ser feita uma alteração no plano de aplicação, 39 

retirando este valor também da locação de mão-de-obra e abrir uma despesa para FEPAM colocando como objeto o 40 

concurso público. Seria realizado mais um ajuste no plano sem alteração no valor final. Esclarecidas as dúvidas, 41 

colocado em votação esta alteração, APROVADO POR UNAMINIDADE será encaminhada a Plenária do 42 

CONSEMA para apreciação. Passou-se ao 4º item da pauta: Proposição de verba para orçamento 2017 – 43 

referente à fauna exótica invasora (relato do presidente): Franciane/Secretária Executiva: solicitou um intervalo 44 

aos representantes para entrar em contato com o presidente para saber se chegaria para o relato. Após pequena 45 

pausa, o Sr. Presidente chegou e seguiu a reunião. Cylon/SERGS-Presidente: Relatou que participou de uma 46 

reunião no dia 15 de maio com o IBAMA, DUC e PNAS que tratou da problemática de espécie exótica invasora e 47 

esta sendo montando um programa nacional para fazer este controle e este assunto esta tramitando dentro das 48 

Unidades de Conservações Nacionais. Informa que nesta reunião sugeriu que se fizesse um programa integrado 49 

entre os parques nacionais e estaduais para fazer este controle de espécies exóticas invasoras, apresentou o caso 50 

especifico do javali europeu exemplificando os casos ocorridos no estado e no país. Sugeriu que este projeto seja 51 

contemplado pelo FEMA no orçamento de 2017. Esclareceu que apresentou este relato para os representantes 52 

terem conhecimento do assunto e informou que já foi solicitado a apresentação do projeto e do valor para a câmara 53 



para apreciação e inclusão no orçamento do FEMA de 2017. Passou-se ao 6º item da pauta: Assuntos Gerais: 54 

Manuel/CBH: Solicita informações sobre uma demanda de recursos para classificação dos solos. Thais/FEPAM: 55 

Informa que este assunto esta encaminhado com o Diretor Técnico da FEPAM que ainda não oficializou a câmara. 56 

Cylon/SERGS-Presidente: Esclarece que no mês de agosto teremos em pauta o orçamento de 2017 e sugere que 57 

se faça a reunião ordinária no inicio do mês com todas as pautas potenciais possíveis e depois se faça uma reunião 58 

extraordinária para deliberar e definir o orçamento de 2017. E solicita que os projetos sejam apresentados, se 59 

possível antes do orçamento, para serem apreciados pela câmara. Ficou estabelecido que teremos a reunião 60 

ordinária no dia 03 de agosto e uma extraordinária quando vir a demanda da Secretaria da Fazenda para o 61 

fechamento do orçamento de 2017. Não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às 10h46min. 62 


