
 
 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 
TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO ESTADUAL DO 2 

MEIO AMBIENTE – FEMA 3 
Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 64ª 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 
Eduardo Osório Stumpf, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr. Marcio Dávila Vargas, 7 

representante do Corpo Técnico da FEPAM; Sr. Alexandre Wasem, representante do CREA; Sra. Marion Luiza 8 
Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Marcelo Camardelli Rosa, representante da FARSUL; Sr. Valdomiro 9 
Hass, representante da SEAPDR; Sr. Rogério Silva dos Santos, representante da SSP; Sr. Daniel Weindorfer, 10 
representante da Sema e Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS. Participaram também: Sr. Diego 11 

Melo Pereira/DBIO; Sra. Vanessa Konrath/Sema; Sr. Gustavo Taborda/FETAG e Sr. Renel/ASSEA.  12 
Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião às 09h32min. Passou-se ao 1º item 13 
da pauta: Aprovação da ata 63ª Reunião Ordinária da CTP FEMA. Cylon Rosa Neto/SERGS-Presidente: 14 
Cylon Rosa Neto/SERGS-Presidente: Dispensa a leitura da ata, em seguida, as coloca em apreciação. 15 
Valdomiro Hass/SEAPDR: Se abstém devido sua ausência na última reunião. Marion Heinrich/FAMURS: 16 

Também se abstém por não estar presente na última reunião. 2 ABSTENÇÕES. APROVADO POR MAIORIA. 17 
Passou-se ao 2º item da pauta: Cronograma 2022: Cylon Rosa Neto/SERGS-Presidente: Apresenta o 18 
Cronograma organizado pela Secretaria Executiva. Em seguida, o coloca em apreciação. Daniel 19 
Weindorfer/Sema: Faz uma correção de data no cronograma. APROVADO POR UNANIMIDADE. 20 
Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes: 21 

Passou-se ao 3º item da pauta: Apresentação Execução financeira 2021: Vanessa Konrath/Sema: Faz a 22 
apresentação da execução financeira 2021. Marion Heinrich/FAMURS: Comenta que tinha sido previsto um 23 
valor para projetos de educação ambiental e alguns para os municípios, logo questiona em cargo de quem 24 
ficou esses projetos, pois observou que não foi usado o valor previsto. Também pergunta se não foram usados 25 
os recursos para fazer capacitação em relação ao convênio do Bioma Mata Atlântica. Cylon Rosa 26 

Neto/SERGS-Presidente: Quanto à educação ambiental, entende que se os municípios querem implementar 27 
políticas de educação ambiental os mesmos devem trazer seus programas para à câmara técnica do FEMA 28 
através da FAMURS ou da própria prefeitura. Rogério Santos/SSP: Comenta que no primeiro batalhão 29 
ambiental há um micro-ônibus que está se deteriorando, em vista disso, solicitou que seja feito um orçamento e 30 

a recuperação fica em torno de 60 mil reais. A intenção é que ele seja efetivado para a questão da educação 31 
ambiental, logo questiona o Sr. Diego com quem deve conversar para que possa fazer um projeto de 32 
recuperação desse micro-ônibus para  esse tipo de destinação. Renel/ASSEA: Faz um relato sobre educação 33 
ambiental da Sema.Cylon Rosa Neto/SERGS-Presidente: Propõe que a Sema reavalie os valores que se tem 34 
para esse ano e se ele vai se responsabilizar por aplicar tudo ou uma parte, também comenta que a mesma 35 

deve informar a parte que vai ceder, assim levar para a plenária e depois para o conselho gestor para buscar 36 
outras necessidades de investimentos que o Estado tenha do FEMA para que possam fazer o melhor uso 37 
desse recurso. Passou-se ao 4º item da pauta: Apresentação Programas DBIO 2021: Diego Melo/Sema: 38 
Exibe a apresentação e informa não haver nenhuma ação nova, porém os status dos processos estão mais 39 
avançados do que da última reunião. Também comenta a respeito da autonomia que, enquanto o conselho 40 

gestor é uma grande dificuldade de execução em alguns pontos, pois durante a pandemia houve complicação 41 
de conseguir orçamentos para algumas necessidades de materiais permanentes que tinha sido designado. 42 
Quanto a questão dos convênios da mata atlântica que se tem a obrigação de capacitar os técnicos municipais, 43 



comenta que até 2019 fez as capacitações presenciais, no entanto quando começou a pandemia passou para 44 
virtuais, assim não sendo possível fazer nada presencial e assim todo esse recurso está destinado para as 45 

diárias e para o material de consumo para quando há algum evento. Marion Heinrich/FAMURS: Comenta ser 46 
importante que se mantivesse o recurso e que a Sema pensasse em ir às regiões para fazer as capacitações 47 
presenciais quando possível, pois tem muitas demandas das regiões solicitando que os técnicos fossem até lá.  48 
Diego Melo/Sema: Quanto a dúvida trazida pelo Sr. Rogério anteriormente sobre a destinação para brigada 49 
militar, informa que é viável, entretanto precisa fazer uma reordenação de recursos, no entanto entende que 50 

seja feito um ofício encaminhando a demanda para que dentro das rubricas possíveis possa verificar os 51 
departamentos e as demais estruturas que utiliza o recurso com o intuito de poderem abdicar para que possa 52 
fazer essa destinação. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes 53 
representantes: Sr. Daniel Weindorfer/Sema; Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS; Sr. Valdomiro Hass/SEAPDR e Sra. 54 

Vanessa Konrath/Sema. Passou-se ao 5º item da pauta: Eleição: Cylon Rosa Neto/SERGS-Presidente: 55 
Coloca em apreciação a recondução da entidade SERGS, na presidência da Câmara Técnica do FEMA. 56 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, 57 
os seguintes representantes: Sr. Daniel Weindorfer/Sema. Passou-se ao 6º item da pauta: Assuntos Gerais: 58 
Não havendo nada mais para ser tratado encerrou-se a reunião às 10h52min. 59 


