
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

FEMA.  3 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, realizou-se a 37ª Reunião Ordinária da Câmara 4 

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

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

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

representante suplente da FIERGS; Sr. Ivo Lessa Silveira Filho, Representante Titular da FARSUL; Sr. 8 

Diogo Carlos Leuck, representante Titular da ONG Os Amigos da Floresta; Sra. Carmen Lúcia Vicente 9 

Níquel, representante Titular do CREA-RS; Sra. Thais Braun Pivatto, representante titular da FEPAM; Sr. 10 

Pedro Antônio Dall Aqua, representante Titular da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação; Sr. 11 

Humberto da Rocha Romano, representante suplente da SSP; Sr. Manuel Salvaterra, Representante 12 

Titular dos Comitês de Bacias Hidrográficas; Sra. Justine Roesler, representante suplente da FAMURS; Sr. 13 

Ricardo Schuck Rocha, representante titular da UPAN; Sr. Jonatan Bronstrup, representante Titular da 14 

Secretaria de Minas e Energia; Sr. Cylon Rosa Neto, representante titular da Sociedade de Engenharia; e 15 

Sra. Maria de Lourdes Alves, representante suplente da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 16 

Sustentável. Participaram também da reunião: Sr. Rodrigo Gonçalves dos Santos – SSP/BM/CABM; Sra. 17 

Nicole Escouto Fantinel – Os Amigos da Floresta; Sr. Willian Risiel de Matos – Amigos da Floresta; e Sra. 18 

Vanessa Pedroso Konrath – DIFIN/SEMA. Por solicitação do Presidente da Câmara Técnica a Secretária 19 

Executiva, Sra. Franciane Bayer Muller iniciou a reunião as 9he45min, constatando a existência de quórum 20 

deu início aos trabalhos. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 36ª Reunião Ordinária da 21 

CTPFEMA: realizadas as alterações solicitadas por e-mail, não havendo nada mais a ser alterado, Ata 22 

APROVADA POR UNANIMINIDADE. A secretaria executiva passou para o Presidente, Sr. Cylon Neto, 23 

conduzir a reunião. Passou-se ao 2º item da pauta: Esclarecimento sobre a situação Legal do FEMA: 24 

Dra. Maria Patricia Mollmann/SEMA fez relato esclarecendo para os representantes a situação legal do 25 

FEMA, tirando dúvidas apresentadas pelos representantes e recebendo sugestões para o projeto de lei. 26 

Sr. Cylon Neto/Presidente sugere como encaminhamento que este ponto retorne em pauta na próxima 27 

reunião para continuar os debates e para que os representantes apresentem mais sugestões para o 28 

projeto de Lei. Dra. Maria Patrícia irá fazer algumas alterações na minuta do PL e encaminhará aos 29 

representantes. Encaminhamento sugerido pelo Presidente APROVADO POR UNANIMINIDADE. Passou-30 

se ao 3º item da pauta: Suplementação – Projetos do Comando Ambiental: Major Rodrigo dos 31 

Santos/CABM apresentou a justificativa de porque o Comando Ambiental encaminhou estes projetos 32 

destacando que o investimento que o comando ambiental recebe hoje é baixo e não comporta todas as 33 

unidades que tem pelo Estado. Entende que o valor que esta sendo solicitado para a realização de todos 34 

os projetos é alto, mas entendeu-se importante apresentar todos para os representantes terem 35 

conhecimento da real necessidade do Comando Ambiental. Esclareceu dúvidas dos representantes e 36 

apresentou um pouco de como esta sendo realizado o trabalho do Comando Ambiental. O Sr. Cylon 37 

Neto/Presidente solicitou que o Major relacionasse uma lista de prioridades entre os projetos para que a 38 

medida que a verba de suplementação fosse disponibilizada pudesse ser executados os projetos 39 

prioritários. Major Rodrigo dos Santos/CABM listou as prioridades da seguinte maneira: 1) Projeto para o 40 

reaparelhamento do Comando Ambiental da Brigada Militar – VIATURAS (Expediente Administrativo nº 41 

19464-1203/15-7); 2) Projeto para o reaparelhamento do Comando Ambiental da Brigada Militar – 42 

ARMAMENTO (Expediente Administrativo nº 19469-1203/15-0); 3) Projeto para o reaparelhamento do 43 

Comando Ambiental da Brigada Militar – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Expediente 44 

Administrativo nº 19465-1203/15-0); 4) Projeto para o reaparelhamento do Comando Ambiental da Brigada 45 

Militar – EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO (Expediente Administrativo nº 19468-1203/15-8); 5) 46 

Projeto para o reaparelhamento do Comando Ambiental da Brigada Militar – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 47 

(Expediente Administrativo nº 19471-1203/15-0); 6) Projeto para o reaparelhamento do Comando 48 

Ambiental da Brigada Militar – INFORMÁTICA (Expediente Administrativo nº 19472-1203/15-3); 7) Projeto 49 



para o reaparelhamento do Comando Ambiental da Brigada Militar – EMBARCAÇÕES (Expediente 50 

Administrativo nº 19470-1203/15-8), destaca-se que este projeto está por ultimo na lista de prioridades, 51 

pois o mesmo está tramitando no Conselho de Recursos Hídricos – CRH com grandes chances de ser 52 

aprovado e dependendo da decisão do CRH se reanalisará a colocação deste nesta lista de prioridades. 53 

Sr. Cylon Neto sugere como encaminhamento que havendo suplementação atenda-se os requisitos do 54 

Comando Ambiental dentro da ordem de prioridades estabelecida e se surgirem novos projetos eles serão 55 

deliberados. Aberta a votação sobre o encaminhamento, havendo um consenso entre todos os 56 

representantes, sendo o encaminhamento sugerido pelo presidente APROVADA POR UNAMINIDADE. Sr. 57 

Cylon Neto/Presidente: destaca que nas próximas reuniões é importante a Câmara técnica saber de quem 58 

opera o Fundo se há a possibilidade de suplementação ou não, por que havendo a possibilidade de 59 

suplementação tem que ser trazida esta suplementação para a câmara técnica e o Comando Ambiental 60 

será chamado para ratificar ou não as suas prioridades. Major Rodrigo dos Santos/CABM: está de acordo 61 

com o encaminhamento e deixa registrado a possibilidade de deixar em aberto o seguinte: caso o primeiro 62 

projeto não pode ser contemplado a pleno, ter a possibilidade do Comando Ambiente rever o próprio 63 

projeto. Sr. Cylon Neto/Presidente: reforça que a sua sugestão é a seguinte: por exemplo, “teremos uma 64 

suplementação de 500 mil, o Comando Ambiental vem e abre o projeto 1 e diz estes 500 mil serão usados 65 

assim”. De maneira fracionada. Todos os representantes estão de acordo com o encaminhamento desta 66 

forma. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos Gerais: Sra. Justine Roesler/FAMURS apresenta 67 

sugestão de alteração no PL apresentado pela Dra. Maria Patrícia, no Art. 24 inciso II, onde dispõe sobre 68 

os repasses de recursos, onde fala em ONGs, Consórcios de Municípios e Comitês de Bacias, a FAMURS 69 

sugere que seja incluído os Municípios neste inciso. Sr. Cylon Neto/Presidente: destaca que a sugestão 70 

ficará registrada em Ata, mas sugere que a FAMURS enviei este solicitação de forma formal através de 71 

oficio protocolado e endereçado para a Dra. Maria Patrícia Mollmann que esta trabalhando neste PL. Sr. 72 

Presidente coloca aos representantes que nos dias 10 e 11 de novembro será realizado um seminário 73 

sobre investimento em obras públicas , no Tribunal de Contas, e ele é um dos organizadores e 74 

palestrantes, convida a todos os representantes a participar do seminário e informa que não poderá 75 

comparecer na reunião marcada para o dia 11/11. Então coloca para decisão dos representantes se há a 76 

possibilidade de transferência na data da reunião ou se ele escolhe alguém para substitui-lo e conduzir a 77 

reunião.  Marilene/FIERGS: sugere que seja transferida a data, pois a próxima reunião terá o debate 78 

importante sobre a situação legal do FEMA e acredita que o seminário também é importante para muitas 79 

entidades que participam da câmara técnica. A Secretaria Executiva sugere a data de 18 de novembro às 80 

9h30 para a realização da reunião, todos representantes estão de acordo com a alteração. Ficando então 81 

agendada para o dia 18/11 às 9h30. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 82 

11h04min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara.  83 

 


