
 

 
 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 
CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO 2 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 3 

Ao quatorze dia do mês de maio de dois mil e vinte, realizou-se a 19ª Reunião Extraordinária 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 
Valdomiro Haas, representante do SEAPDR; Sra. Thais Braun Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Cylon 7 
Rosa Neto, representante do SERGS; Sr. Marcelo Camardelli Rosa, representante do FARSUL; Sr. André 8 

Ribeiro Major, representante do SSP e Sra. Lilian Maiara Zenker, representante da Sema. Participaram 9 
também: Sr. Márcio Dávila Vargas/Corpo Técnico FEPAM; Sra. Vanessa Konrath/Sema; Sr. Diego Melo 10 
Pereira/SEMA e Sr. Dennis Nogarolli Marques Patrocínio/SEMA. Constatando a existência de quórum, o Sr. 11 
Presidente deu início à reunião às 09h35min. Passou-se ao 1º item da pauta: Proposta de Alteração do 12 

Plano dos Recursos do FEMA Exercício 2020 – Resolução Conselho Gestor do FEMA 018/2019: (Segue 13 
em anexo): Diego Melo/SEMA: Informa que a Sra. Vanessa protocolou requisitando em função da necessidade 14 
de corte de recursos para serviços terceirizados que seria aproximadamente 1.582.000,00 reais. Em seguida 15 

apresenta a planilha que fizera sobre a reordenação de recursos a partir desse princípio. Vanessa 16 
Konrath/Sema: Comunicou terem cota o suficiente para o SEMA para todo ano, porém não há o suficiente do 17 
permanente. Diego Melo/SEMA: Afirmou já terem um planejamento de operações todo aprovado no início do 18 

ano com cada uma das regionalizações, e que não impedirá que possam nivelar a atuação isolada 19 

eventualmente da brigada militar retribuindo esforços, possuem uma equipe muito reduzida da parte de 20 
fiscalização que atua em alguns pontos específicos e eventualmente demandado pelo ministério público e 21 
ocasionalmente em operações conjuntas com o IBAMA. Informa que 35 mil reais são destinadas as diárias 22 

para a brigada militar, e por ser um órgão do SISEPRA, podendo atuar de forma independente com seu 23 
planejamento eventualmente, diante disso sugere que a brigada militar apresente o resultado das ações e 24 
assim poderão articular um planejamento para aumentar a área de atuação e não ter sobreposição de ações. 25 
Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: 26 

Lilian/SEMA; Vanessa/Sema; Cylon/SERGS-Presidente e Dennis/SEMA. Diego Melo/SEMA: Relata que a ação 27 
específica foi colocada como vedada nos 90 dias, mas que há recursos e orçamentos, os projetos estão 28 
aprovados na sua concepção e seu detalhamento de incremento de recursos, o ponto é em função do decreto, 29 
algumas ações precisaram ficar vedadas, contudo ao longo dos 90 dias não há necessidade de uma reunião 30 
extraordinária para determina-se atividade precisa de um recurso, somente haver uma reunião específica para 31 

analisar o resultado e colocar o que foi acrescentado. Cylon Neto/SERGS-Presidente: Aconselha fazerem de 32 
imediato à resolução de como ela terá que ser publicada, e conduzir para o conselho gestor validar. 33 

Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: Diego 34 
Melo/SEMA; Vanessa/Sema; André Major/SSP e Dennis Marques/SEMA.  Passou-se ao 2º item da pauta: 35 

Programas e Projetos do DBIO 2020: Diego Melo/SEMA: Cylon Neto/SERGS-Presidente: Sugere que como 36 
os parques estão fechados para visitação, seria um momento conveniente para fazer algum dos programas que 37 
tenham pesquisas e interação de campo para quem é do técnico. Diego Melo/SEMA: Informa que foi mantida 38 
uma parte de recurso dos invasores que tem uma ação direta, então contém o lado das armadilhas para 39 
captura, e também no RS Bio Monitora foi mantido todo o projeto lacunas de informação, que são expedições 40 
de campo, que os pesquisadores fazem para integrar informações no SIGBio, e outras questões associadas às 41 
coleções científicas, desse modo o aumento do número de exemplares no patrimônio público do Estado das 42 



coleções foi uma atividade que foi mantida nesse período. Passou-se ao 3ª item da pauta: Assuntos Gerais: 43 
Thais Pivatto/FEPAM: Explica que surgiram outras necessidades de estudo para a FEPAM, então decidiram 44 
trocar o objeto, que ao invés de fazer um estudo dos valores de referência de qualidade dos solos nesses 500 45 

mil, passaram para um complemento do estudo do lago Guaíba, por estar com esse Termo de Referência 46 
finalizado. Diego Melo/SEMA: Relata que esse tema em questão estava sendo tratado particularmente em 47 
alguns pontos na secretária e outros na FEPAM, e agora a pedido do secretario integraram um grupo que ainda 48 
não se fundamentou oficialmente, mas parte desse trabalho vai ser executada pela secretaria nos 49 
levantamentos de floras e faunas, e resido colocando esses recursos necessários à execução da parte da 50 

SEMA dentro do projeto lacunas de informação que já está aprovado dentro da gestão ambiental, então seria 51 
importante saber além do valor necessário, e quais ações serão feitas. Márcio Vargas/FEPAM: Esclarece que o 52 
estudo de viabilidade de mineração no lago Guaíba, é fazer um zoneamento para verificar essa viabilidade 53 
dentre todos os estudos que foram elencados, que é um o conjunto de elaborar um plano de trabalho geral 54 
entre FEMA e FEPAM. Informa que o projeto do VRQ que não irá ser levantado uma vez que está um passo 55 
atrás por ser mais complexa a elaboração do termo de referência, do modo que envolve questão técnicas e de 56 

preço, e no Guaíba vai se basear pelo preço, e todas as partes técnicas irão ser definidas dentro do TR, pois o 57 
estudo é mais simples de ser alcançado. APROVADO POR UNANIMIDADE. Manifestaram-se com 58 
contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: Diego Melo/SEMA; Thais 59 
Pivatto/FEPAM; Cylon Neto/SERGS-Presidente, Vanessa /Sema e Márcio Vargas /FEPAM. Não havendo nada 60 
mais para ser tratado encerrou-se a reunião às 10h32min.  61 
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OF. DIFIN/SEMA Nº 010/2020 Porto Alegre, 11 de maio de 2020. 
 
 
À 
Câmara Técnica do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA – CTPFEMA 
Sr. Cylon Rosa Neto  
 
 
Assunto: Proposta de Alteração do Plano de Aplicação dos Recursos do FEMA Exercício 
2020  

 

Prezado Presidente, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho para análise e deliberação na 

19ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Permanente do FEMA, a 

solicitação de acréscimo no Projeto 6331 – Apoio Administrativo do valor de R$ 

1.582.000,00 com redução deste valor do Projeto 6782 – Gestão Ambiental.  

Este valor se faz necessário para complementar o saldo disponível 

no projeto de R$ 445.080,00 e visa atender a solicitação de três meses de 

empenho prévio para pagamento da empresa terceirizada de vigilância com valor 

mensal de R$ 675.615,10.  

Certa de sua habitual atenção, desde já agradecemos. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Vanessa Pedroso Konrath 

Chefe DIFIN/SEMA 
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Of. CTPFEMA/CONSEMA nº 003/2020          Porto Alegre, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

Senhores Representantes: 

 

 
 

O Presidente da Câmara Técnica do Fundo Estadual do Meio Ambiente – 

FEMA – CTPFEMA, convoca Vossa Senhoria para a 19ª Reunião Extraordinária, a ser 

realizada em 14 de maio de 2020, (quinta-feira), às 09h30min, através de videoconferência 

acessível pelo link a seguir: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2Q0ODE3MjAtYWRjMy00ZjVmLTk4ZjktNjYxMDAzNTNhNzcw%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-

cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%22a433846e-fd66-4d1c-be7e-18f1fb1bb77c%22%7d 

 

PAUTA: 
 

1. Proposta de Alteração do Plano de Aplicação dos Recursos do FEMA Exercício 2020 – 

Resolução Conselho Gestor do FEMA 018/2019; 

2. Programas e Projetos do DBIO 2020; 

3. Assuntos Gerais. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

Cylon Rosa Neto 

Presidente da Câmara Técnica do Fundo Estadual 

do Meio Ambiente – FEMA – CTPFEMA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0ODE3MjAtYWRjMy00ZjVmLTk4ZjktNjYxMDAzNTNhNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%22a433846e-fd66-4d1c-be7e-18f1fb1bb77c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0ODE3MjAtYWRjMy00ZjVmLTk4ZjktNjYxMDAzNTNhNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%22a433846e-fd66-4d1c-be7e-18f1fb1bb77c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0ODE3MjAtYWRjMy00ZjVmLTk4ZjktNjYxMDAzNTNhNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%22a433846e-fd66-4d1c-be7e-18f1fb1bb77c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0ODE3MjAtYWRjMy00ZjVmLTk4ZjktNjYxMDAzNTNhNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%22a433846e-fd66-4d1c-be7e-18f1fb1bb77c%22%7d

