
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO 2 

AMBIENTE – FEMA.  3 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a 47ª 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-Sema, 6 

nesta Capital, com início às 9 horas 30 minutos e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sra. 7 

Marilene Conte, representante da FIERGS; Sra. Thais Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Cylon Rosa 8 

Neto, representante da Sociedade de Engenharia do RS/SERGS; Sra. Tamara Falavigna, representante 9 

da Amigos da Floresta; Sra. Vera Figuero, representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 10 

Sustentável (SEMA); Sr. Humberto Da Rocha Romano, representante da Secretaria da Segurança Pública 11 

(SSP); Sra. Marion Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Pedro Antônio Dallaqua, representante da 12 

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOP); Sra. Carmen Níquel, representante do CREA-RS. 13 

Participaram também da reunião: Sra. Nicole Escouto/Amigos da Floresta; Sr. Felipe Backes/Amigos da 14 

Floresta; e Sra. Maria de Lurdes Alves/DIFIN-SEMA; Constatando a existência de quórum, o Sr. 15 

Presidente iniciou a reunião às 9h41min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata da 46ª 16 

Reunião Ordinária da CTP do FEMA: Dispensada a leitura da ata que foi enviada anteriormente para os 17 

conselheiros. Sem retificações. APROVADAS POR UNANIMINIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: 18 

Cronograma de Reuniões 2017: apresentado a sugestão da secretaria executiva para o calendário de 19 

reuniões ordinárias de 2017, para a primeira quarta de cada mês, salvo quando for feriado, ficando para a 20 

segunda quarta. Cylon/SERGS: solicita que a reunião de janeiro seja realizada na segunda quarta, dia 21 

11/01. Colocado em apreciação pela câmara com a alteração sugerida, APROVADO POR 22 

UNAMINIDADE. Passou-se ao 3º item da pauta: Ajuste no Plano de Aplicação do FEMA – Exercício 23 

2016: Thaís/FEPAM: esclarece que a licitação do zoneamento do Jacuí ficou para o próximo ano e por 24 

isso gostariam de realocar o valor para usar em atualização de software e almoxarifado. Marilene/FIERGS: 25 

Pergunta, porque o zoneamento do Jacuí ficará para o próximo ano quais as reais possibilidades de sair 26 

no próximo ano? Cylon/SERGS-Presidente: esclarece que é o problema na CELIC de fechar o preço 27 

orçado, pois a CELIC precisa de três orçamentos para poder fechar o preço médio e provavelmente não 28 

tenha consigo ainda as três propostas. Vera/SEMA: Complementa que entraram em contato com a CELIC 29 

e que foram informados que como é técnica e preço, será necessário no mínimo 45 dias e por isso eles 30 

deixaram para abrir a licitação em janeiro. Cylon/SERGS-Presidente: parabeniza que tenha sido escolhido 31 

uma licitação técnica e preço, pois será contratado um produto com uma empresa qualificada. 32 

Marilene/FIERGS: agradece os esclarecimentos e solicita que conste em ata. Maria de Lurdes/SEMA: 33 

apresenta os ajustes solicitados pela SEMA. Esclarecidas as dúvidas dos representantes, colocado em 34 

apreciação da câmara os ajustes solicitados pela FEPAM e SEMA, APROVADO POR UNAMINIDADE, 35 

será encaminhado à Plenária do CONSEMA para apreciação. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos 36 

Gerais: Cylon/SERGS-Presidente: pergunta, com relação aos projetos que aguardam valor de 37 

suplementação, que infelizmente este ano não puderam ser realizados, pois não houve valor disponível 38 

para suplementação, como podem ser encaminhados legalmente para que em 2017 possam ser 39 

validados? Maria de Lurdes/SEMA: esclarece que os projetos que não foram contemplados este ano, 40 

podem ser colocados novamente para o próximo ano. Cylon/SERGS-Presidente: sugere já como pauta da 41 

primeira reunião do ano, colocar os projetos para serem ratificados. Não havendo nada mais a ser tratado, 42 

encerrou-se a reunião às 9h56min. 43 


