
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

FEMA.  3 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se a 36ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 4 

Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede 5 

da SEMA, situada na Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 6 

9horas30minutos e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Ivo Lessa Silveira Filho, Representante 7 

Titular da FARSUL; Sra. Thais Braun Pivatto, representante titular da FEPAM; Sr. Diogo Carlos Leuck, 8 

representante Titular da ONG Os Amigos da Floresta; Sr. Luiz Ernesto Grillo Elesbão, representante suplente do 9 

CREA-RS; Sr. Humberto da Rocha Romano, representante suplente da SSP; Sr. Cylon Rosa Neto, 10 

representante titular da Sociedade de Engenharia; Sra. Vera Figueiro, representante da SEMA; Sra. Justine 11 

Roesler, representante suplente da FAMURS; Sr. Manuel Salvaterra, Representante Titular dos Comitês de 12 

Bacias Hidrográficas; e Sra. Marilene Conte, representante suplente da FIERGS; Sr. Ricardo Schuck Rocha, 13 

representante titular da UPAN. Participaram também da reunião: Sra. Maria de Lourdes Alves e Sra. Vanessa 14 

Pedroso Konrath – DIFIN/SEMA; e a Sra. Nicole Escouto Fantinel – Os Amigos da Floresta. O presidente da 15 

Câmara Técnica Sr. Cylon Neto iniciou a reunião as 9he37min, constatando a existência de quórum deu início 16 

aos trabalhos. Passou-se ao 1º item da pauta: Suplementação, conforme Ofício FEPAM/GAB 9046/2015: o 17 

presidente apresentou a solicitação da FEPAM e abriu para votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. 18 

Passou-se ao 2º item da pauta: Prestação de contas do ano fiscal 2014 – Execução dos valores do FEMA X 19 

Previsão: Sra. Maria de Lourdes/DIFIN-SEMA apresentou a prestação de contas do ano 2014, com 20 

detalhamento do que foi orçado, empenhado e pago. Sra. Tais Pivatto/FEPAM esclareceu o porque não foi 21 

empenhado e pago o valor orçado para a FEPAM. Sr. Ricardo Rocha/UPAN pede esclarecimentos de porque 22 

não foi empenhado e pago o valor destinado a ONG Mira-Serra em 2014. Sra. Maria de Lourdes/DIFIN-SEMA 23 

esclareceu que não foi apresentado os documentos necessários em tempo hábil para fechar o convênio, que 24 

esta em andamento e deve ser fechado este ano. Sr. Cylon/SERGS-Presidente da Câmara aproveitou para 25 

esclarecer que a CTP do FEMA fez um grande esforço para apoiar as ONGs, só que não conseguiu se efetivar 26 

porque as ONGs não apresentaram a documentação legal para dar seguimento no convênio. E que na Câmara 27 

há um grande interesse em apoiar os projetos das ONGs. Sra. Maria de Lourdes/DIFIN-SEMA continuou com a 28 

prestação de contas, apresentando o ano de 2015, detalhando até o momento.  Sra. Tais Pivatto/FEPAM 29 

esclarece o porquê não foi efetuado que valor que a FEPAM orçou para o ZEE do Rio Jacuí. Sr. Cylon 30 

Neto/SERGS-Presidente gostaria de esclarecer se o recurso que não é gasto no decorrer do ano fica em conta 31 

para poder ser deliberado e investido em outra coisa. Sra. Vera Figueiró/SEMA esclarece que sim, mas que no 32 

caso do valor orçado para a FEPAM para o ZEE do Rio Jacuí é uma questão judicial há uma obrigatoriedade de 33 

ficar separado lá somente para isso, não podendo ser deliberado para outro fim. Passou-se ao 3º item da pauta: 34 

Aprovação das Atas 9ª e 10ª Reunião Extraordinária e 34ª e 35ª Reunião Ordinária da CTPFEMA: com a 35 

dispensa de leitura das atas, são colocadas em aprovação, sendo todas as atas APROVADAS POR MAIORIA. 36 

Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos Gerais: Sr. Cylon Neto/SERGS-Presidente esclarece que informou ao 37 

Diretor Gabriel/DEBIO-SEMA que a câmara esta em funcionamento e que poderia mandar projetos de 38 

suplementação. A FAMURS pergunta qual é o valor de suplementação e se existe a possibilidade de abertura de 39 

edital para que os municípios possam participar do processo seleção de edital. Sr. Cylon Neto/SERGS-40 

Presidente pede que seja verificado se já há um valor para a suplementação e se há possibilidade de incluir os 41 

municípios e esclarece que a entidade apresenta o projeto e então é colocado em lista de prioridades para 42 

suplementação quando estiver com o valor de suplementação definido. O presidente pede para que apresente 43 

com antecedência para ser incluídos em pauta. A Secretaria de Segurança Pública apresenta sete (7) projetos 44 

para incluir em pauta para as próximas reuniões. Sr. Cylon Neto/SERGS-Presidente destaca que a presidente do 45 

CONSEMA foi convidada para esclarecer a situação legal do FEMA, mas não pode comparecer a esta reunião, 46 

então já fica a sugestão de assunto para a próxima pauta. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a 47 

reunião às 10h26min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara.  48 

 


