
 
 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 
TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO ESTADUAL DO 2 
MEIO AMBIENTE – FEMA 3 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se a 61ª Reunião Ordinária da Câmara 4 
Técnica Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, 5 
através de videoconferência, com início às 09h30min, e com a presença dos seguintes Representantes: Sr. 6 
Marcio Dávila Vargas, representante do Corpo Técnico da FEPAM; Sr. Alexandre Wasem, representante do 7 
CREA-RS; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Paula Paiva Hofmeister, representante 8 
da FARSUL; Sra. Thais Braun Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Guilherme Velten/FETAG; Sr. Maj. 9 

Samaroni Teixeira Zappe, representante da SSP; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS e Sr. Daniel 10 
Weindorfer, representante da Sema. Participaram também: Sr. Diego Melo Pereira/Sema e Sra. Konrath/Sema. 11 
Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião às 09h35min. Passou-se ao 1º item 12 
da pauta: Aprovação da ata da 61ª Reunião Ordinária: Dispensa a leitura das atas e as coloca em 13 

apreciação. 2 ABSTENÇÃO. APROVADO POR MAIORIA. Passou-se ao 2º item da pauta: Prestação de 14 
contas 2021: Vanessa Konrath/Sema: Apresenta o detalhamento dos recursos gastos de 2021. Comunica que 15 
fica a disposição se houver alguma dúvida ou contribuição após o recebimento do material. Manifestaram-se 16 

com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: Sr. Diego Melo 17 
Pereira/Sema e Sr. Daniel Weindorfer/Sema. Passou-se ao 3º item da pauta: Relato DBIO: andamento 18 
programas e invasoras-RS: Sr. Diego Melo Pereira/Sema: A respeito das principais ações que foram iniciadas 19 

em implementação desse ano, comunica que o valor mais expressivo na tabela mostrada pela Sra. Vanessa na 20 

pauta anterior, é a contratação da customização do sistema livre, que iniciou as tratativas com a PROCERGS 21 
para customizar o sistema que vai permitir fazer a implementação da resolução do CONSEMA de revisão da 22 
lista de espécies ameaçadas de extinção, tanto de fauna quanto flora, o qual deve levar em torno de 5 meses o 23 

processo de evolutivo e customização desse sistema. Nesse meio tempo se pretende estabelecer as 24 
coordenações técnicas cientificas, iniciar alguns convites aos especialistas com o intuito desse ano conseguir 25 
elaborar a metodologia e implementá-la para não se estender mais que o primeiro semestre do ano que vem 26 
para protocolar no CONSEMA a proposta de revisão de LIS, no entanto vai ser encaminhado para a próxima 27 

reunião ordinária CONSEMA as diretrizes para revisão das espécies exóticas invasoras, que provavelmente vai 28 
ser necessário de um sistema, a concepção que foi proposta metodológica é muito semelhante as espécies 29 
ameaçadas de extinção, então provavelmente vai ser pedido alguma verba que faça uma evolução nesse 30 
sistema que tem um módulo especifico de exótica invasoras. Em relação ao que foi executado, foi comprado 31 
alguns equipamentos para o jardim botânico, que é uma contra partida do recurso do JEF, fundo global por 32 

meio ambiente que nos passou algumas verbas que se implementasse ações com espécies ameaçadas de 33 
extinção encaminhando a contração de um psicólogo, pois precisa efetivar os testes de avaliação psicológicas 34 

dos guardas-parques  para poder encaminha-los para habilitação ao curso de portes de armas, o voluntariado 35 
tem 80 mil reais previsto para seu orçamento, logo já requisitaram materiais permanentes para fazer as ações 36 

de campos. Comunica que na próxima reunião irá apresentar o resultado da reunião que terá com a 37 
FAPERGS, pois o objetivo é que ofereçam as propostas de editais que conseguem absorver com essa 38 
destinação de recurso. Em seguida mostra o desenho dos projetos que estão sendo monitorados no sistema de 39 
monitoramento estratégico, comunicando sobre as entregas. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos 40 
Gerais: Não havendo nada mais para ser tratado encerrou-se a reunião às 10h37min.  41 


