
 
 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 
TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO ESTADUAL DO 2 
MEIO AMBIENTE – FEMA 3 

Aos seis dias do mês de janeiro 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 
Ricardo Moacir Konzen, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr. Marcio Dávila Vargas, 7 
representante do Corpo Técnico da FEPAM; Sr. Alexandre Wasem, representante do CREA-RS; Sra. Marion 8 
Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Thais Braun Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Cap. 9 

Rogério Silva dos Santos, representante da SSP; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS e Sra. 10 
Vanessa Konrath, representante da Sema.  Participaram também: Sr. Diego Melo Pereira/Sema. Constatando a 11 
existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião às 09h33min. Passou-se ao 1º item da pauta: 12 
Aprovação das atas da 60ª Reunião Ordinária e 19ª Reunião Extraordinária da CTP FEMA: Cylon 13 

Neto/SERGS-Presidente: Dispensa a leitura das atas e as coloca em apreciação. APROVADO POR 14 
UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Cronograma 2021: Cylon Neto/SERGS-Presidente: Coloca 15 
em apreciação o cronograma. APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 3º item da pauta: Prestação 16 

de contas 2020: Cylon Neto/SERGS-Presidente: Coloca em apreciação a prestação de contas de 2020. 17 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 4º item da pauta: Relato DBIO: andamento programas e 18 
invasoras-RS: Vanessa Konrath/Sema: Faz a apresentação da planilha. Diego Melo/Sema: Relata que a 19 

execução inferior aos anos antecedentes advém do resultado da pandemia, por isso se teve algumas 20 

dificuldades de fornecedores, os convênios também tiveram dificuldade de avançar e esse ano querem fazer 21 
um procedimento diferente, desse modo, não se pensa mais na ideia do consumo está sendo buscado a 22 
FAPERGS para conversar sobre a viabilidade de ser implementado um edital com os distintos produtos 23 

necessários, assim não irá ser só invasoras, dado que são seis grandes programas do DBIO, vai ser colocado 24 
tudo em um edital com as necessidades e será feita a seleção de profissionais para fornecer resultados, assim 25 
seriam capazes de se pensar em um edital de desenvolvimento tecnológico ou de iniciação a pesquisas, 26 
mesmo até bolsistas que sejam de iniciação científica, mas vai depender do produto e do insumo que será 27 

gerado podendo assim modificar esse formato. Cylon Neto/SERGS: Comunica que, há alguns anos atrás teve 28 
o mesmo problema com os editais de educação ambiental, mas foram levados por problemas das ONG’s e não 29 
como problemas do edital, logo entende que aquele modelo de edital que a secretaria já possui pronto poderia 30 
ser usado, para que não necessitem começar do zero. Diego Melo/Sema: Comunica não ser do seu 31 
conhecimento, a parte de lei de licitações que a no edital, não sabe se ao criar um edital específico da 32 

secretaria para contratar um produto teria que licitar o seu procedimento normal de contratação, contudo já está 33 
sendo pensado em uma transferência de recursos para a FAPERGS para que a mesma desenvolver o edital e 34 

receptar prestações de contas, de modo que fique contemplado no edital. Sr. Diego continua sua fala 35 
informando que os 140 mil reais que foram perdidos em convênio e o recurso para transferir para a 36 

PROCERGS, que serve para desenvolver a plataforma do sistema livre, recentemente foi conseguido finalizar 37 
as assinaturas por partes da PROCERGS, pois houve a necessidade de ser feito um termo aditivo, visto que se 38 
tem um valor de manutenção no sistema teve de ser transferido para o FEMA e mais o seu desenvolvimento, 39 
durante os meses de desenvolvimento era necessário que a manutenção fosse custeada pelo FEMA, deste 40 
modo uma parte do recurso que iria ficar para 2020 serão transferido os 300 mil para 2021, as invasoras irão 41 
entrar, visto que nos primeiros meses de 2021 vai ser feito a apresentação da resolução para câmara técnica 42 
de biodiversidade das diretrizes para revisão da lista de espécies exóticas invasoras, assim vai ser preciso de 43 



uma customização do sistema livre, e conforme for sendo criado para as espécies ameaçadas imediatamente 44 
vai se seguir essa contratação para as espécies das invasoras, que se vai seguir o mesmo princípio. Sr. Diego 45 
questiona para o conselho sobre a dificuldade de 2021 para transferir qualquer saldo remanescente para ser 46 

implementado com material permanente, tem equipamentos que se precisa para desenvolver as praticas de 47 
fiscalização que são matrimoniadas que são considerados como permanentes e não se consegue adquirir em 48 
razão da fazenda não liberar cota, e se possível chegando a setembro e outubro verificar que convênios não 49 
irão sair ou que produtos não serão executados para se faz um processo de licitação, assim conseguindo 50 
adquirir um material para não perder esses recursos. Vanessa Konrath/Sema: Informa em 2020 devido às 51 

restrições do Covid, saíram varias normativas reduzindo ainda mais a questão do permanente e vedando em 52 
2020 e não sabe se vai permanecer em 2021, no entanto se tem a opção de solicitar a eles e dizer que está 53 
sendo reduzindo o custeio e que vai ser colocado em permanente, além que pode se fazer pleitos e a opção de 54 
pedir para o secretário conversar. Sra. Vanessa segue sua fala comunicando ao Sr. Diego que setembro é 55 
muito longe e outubro tem a questão de encerramento de exercícios, o mais tardar seria pelo mês de junho. 56 
Passou-se ao 5º item da pauta: Assuntos Gerais: Não havendo nada mais para ser tratado encerrou-se a 57 

reunião às 10h03min.  58 
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