
 
 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 
ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 
TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO ESTADUAL DO 2 
MEIO AMBIENTE – FEMA 3 

Ao quarto dias do mês de agosto de dois mil e vinte, realizou-se a 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 4 
Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, através 5 
de videoconferência, com início às 09h30min, e com a presença dos seguintes Representantes: Sr. Eduardo 6 
Osório Stumpf, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr. Marcio Dávila Vargas, 7 
representante do Corpo Técnico da FEPAM; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Paula 8 
Paiva Hofmeister, representante da FARSUL; Sra. Thais Braun Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Cylon 9 

Rosa Neto, representante da SERGS e Sra. Vanessa Konrath, representante da Sema.  Participaram também: 10 
Sr. Diego Melo Pereira/Sema e Sr. Cap Selva/CPMA/1BPMA. Constatando a existência de quórum, o Sr. 11 
Presidente deu início à reunião às 09h32min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação das atas da 59ª 12 
Reunião Ordinária e 19ª; 20ª e 21ª Reunião Extraordinária da CTP FEMA: Sr. Presidente coloca como 13 

aprovadas as atas em pauta, com exceção da 19ª ata extraordinária, que será enviada aos conselheiros e se 14 
houver alguma questão a ser complementada será ratificada na próxima reunião. APROVADO POR 15 
UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Prestação de contas 2020: Vanessa Konrath/Sema: 16 

apresenta a planilha de execução de orçamento. Thais Pivatto/FEPAM: informa que a FEPAM possui 4 milhões 17 
de reais previsto para esse orçamento, sendo a maior parte desse valor para aluguéis e 300 mil reais para 18 
materiais permanentes. Marcio Vargas/Corpo Técnico FEPAM: comunica que em relação ao previsto para o 19 

estudo já foi encaminhado para a Selic e agora só depende da mesma. Manifestaram-se com contribuições, 20 

questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: Sr. Cylon Neto/SERGS e Sr. Diego 21 
Melo/Sema. Passou-se ao 3º item da pauta: Apresentação ou Revisão Orçamento 2021 DBIO: Diego 22 
Melo/Sema: esclarece que em relação ao zoneamento do Guaíba, foi criada uma estratégia que seria sobrepor 23 

um dos programas prioritários do DBIO para colaborar com um dos levantamentos que íntegra o estudo maior 24 
do zoneamento do Guaíba, que é a parte toda da biota, logo todos os estudos relacionados aos inventários de 25 
fauna e flora será feito pelo DBIO, e foi incluída essa ação no programa RS Bio monitoria, pois os 26 
pesquisadores vão a campo, fazem as expedições de levantamento, informações, e eventualmente vai se 27 

tombar materiais nas coleções científicas. Passou-se ao 4º item da pauta: Eleição Presidência da CTP 28 
FEMA: Sr. Cylon se candidata novamente para a presidência, e sem mais candidatos seguem para a votação. 29 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, 30 
os seguintes representantes: Sr. Eduardo Stumpf;/CBH; Sr. Marcio Dávila/ Corpo Técnico FEPAM; Sra. Marion 31 
Heinrich/FAMURS; Sra. Paula Hofmeister/FARSUL e Sra. Thais Braun Pivatto/FEPAM. Passou-se ao 5º item 32 

da pauta: Assuntos Gerais: Diego Melo/Sema: comunica ter recebido um ofício do tenente coronel Vladimir 33 
que estão em uma parceria sendo fundamentada em ações de fiscalização e que envolve uma série de ações. 34 

Tem se recebido materiais informativos semanalmente de todas as operações que são feitas, e algumas delas 35 
são conjuntas com a secretaria, então após alguns encontros com o Coronel, o mesmo ratificou a importância 36 

de se ampliar esse valor de 35 mil reais que já estava resguardado para as operações de fiscalização do 37 
comando ambiental e há várias justificativas a respeito, como o resultado, a quantidade de ações, o resultado 38 
da própria atuação somente da Sema, se tem lavrado em torno de 8 bilhões por ano, 80% desse valor advém 39 
das constatações que são do comando ambiental e que foi requisito através de um ofício de que maneira 40 
encaminhar. Cap.Selva/CPMA: informa que as ações que vem vindo veiculadas com maior intensidade nos 41 
últimos tempos elas não deixavam de acontecer anteriormente mas por um lapso institucional não dávamos a 42 
divulgação necessária, então viemos reformar esse pedido de ampliação de diária  para o próximo períodos, 43 



uma vez que que esse ano já foi solicitado e deferido um acréscimo nos valores. Eduarda Stumpf/CBH: 44 
comunica que em relação ao trabalho do Comando Ambiental que há anos tem participado do FEMA e em 45 
outros anos apresentou projetos e teve dificuldade de aprovação, acabaram de limitando a pagar os 25 mil 46 

reais em diárias para o Comando, logo sugere que deve se ficar uma cota para a PatRAN em torno de 200 a 47 
500 mil reais para diárias, equipamentos e projetos, além que a Patran trouxesse projetos de aumentos dos 48 
valores das diárias de 70-80 mil e projetos para estabelecer uma recomendação da câmara técnica para uma 49 
cota. Cylon Neto/SERGS-Presidente: Sugere que o Sr. Diego e o comando ambiental Capitão Selva tenham 50 
uma reunião e faça uma planilha dessas ações para 2021, e a tragam para a reunião de dezembro do 51 

Conselho Gestor para que ocorra uma deliberação. Vanessa Konrath/Sema: informa já ter recebido essa 52 
solicitação de diárias para a Patran, e não conseguiu atender, pois todos os órgãos tem um limite de cota que é 53 
totalmente controlada pela fazenda e também principalmente por causa da pandemia, logo vão ser limitadores 54 
em 2021. Eduardo Stumph/CBH: comunica que como o DBIO está com o trabalho bem estruturado pela FEMA, 55 
entende que é o momento do DBIO e a Patran se juntarem para aglutinar esse trabalho e buscar esses 56 
recursos dentro da FEMA, como cota de diárias e outros elementos de interesse que a FEMA pode patrocinar. 57 

Não havendo nada mais para ser tratado encerrou-se a reunião às 10h46min.  58 


