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DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Lucio Flavo Miotto. 
CLASSIFICAÇÃO: Promotor de Justiça da Promotoria de 
Justiça de Veranópolis. OBJETO: Em tese, poluição ambiental 
(atmosférica e sonora) e exercício de atividades 
potencialmente poluidoras sem licenciamento ambiental. 
INVESTIGADO(S): Luan do Amaral Paixão Ltda. LOCAL DO 
FATO: Veranópolis. 
TIPO DE PROCEDIMENTO: Inquérito Civil. N. DO 
PROCEDIMENTO: 01720.000.397/2020. PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA: Promotoria de Justiça de Augusto Pestana. 
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Tânia Maria 
Schneider Cavalini. CLASSIFICAÇÃO: Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça de Augusto Pestana. OBJETO: Apurar 
a responsabilização civil referente ao dano ambiental 
consistente corte e destruição de vegetação nativa em estágio 
inicial do Bioma Mata Atlântica, dentro e fora de área de 
preservação permanente e uso do fogo, sem licença 
ambiental, na Localidade de Linha Cambará, Augusto 
Pestana, conforme relatório da PATRAM n. 016/2020. 
INVESTIGADO(S): IVAN ANTÔNIO ZUCOLOTTO. LOCAL 
DO FATO: Localidade de Cambará, interior do Município de 
Augusto Pestana/RS. 
 
TIPO DE PROCEDIMENTO: Inquérito Civil. N. DO 
PROCEDIMENTO: 02378.000.380/2020. PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA: Promotoria de Justiça de Capão da Canoa. 
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Luziharin 
Carolina Tramontina. CLASSIFICAÇÃO: 3º Promotor de 
Justiça da Promotoria de Justiça de Capão da Canoa. 
OBJETO: Fiscalização Sanitária realizada no Supermercado 
Avenida. INVESTIGADO(S): A.M. SCHUTT & CIA LTDA. 
(Nome Fantasia: SUPERMERCADO AVENIDA). LOCAL DO 
FATO: Capão da Canoa. 
 
TIPO DE PROCEDIMENTO: Procedimento Administrativo de 
acompanhamento de Políticas Públicas. N. DO 

PROCEDIMENTO:  
01220.000.625/2020. PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
Promotoria de Justiça Cível de Cachoeirinha. PROMOTOR(A) 
DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Simone Annes Keunecke. 
CLASSIFICAÇÃO: Des. Exc. - Compartilhamento - 2º Pj da 
Promotoria Cível de Cachoeirinha - Simone Annes Keunecke. 
OBJETO: Acompanhamento da implantação do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 
PMGIRS. INVESTIGADO(S): Município de Cachoeirinha. 
LOCAL DO FATO: Cachoeirinha. 
 
TIPO DE PROCEDIMENTO: Inquérito Civil. N. DO 
PROCEDIMENTO: 01337.00001/2020. PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA: Rede Ambiental Gravataí. PROMOTOR(A) DE 
JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Roberta Morillos Teixeira. 
CLASSIFICAÇÃO: Designação Excepcional - Roberta Morillos 
Teixeira. OBJETO: Apurar o descarte irregular de efluentes na 
Cascata do Rincão, Arroio Nunes, próximo ao Arroio Feijó, em 
área situada entre os bairros Jardim Porto Alegre e Jardim 
Algarve (Cinturão Verde), no Município de Alvorada. (Prazo 
acrescido em 33 dias em função de Ordem de Serviço PGJ 
06/2020, que suspendeu o prazo dos procedimentos por este 
período)(Prazo acrescido em 11 dias em função de Ordem de 
Serviço PGJ 06/2020, que ampliou a suspensão dos prazos 
dos procedimentos). INVESTIGADO(S): Corsan. LOCAL DO 
FATO: Porto Alegre. 
 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Porto Alegre, 15 de 
maio de 2020. 
DANIEL MARTINI, 
Coordenador do CAO de Defesa do Meio Ambiente. 
De acordo, 
MARCELO LEMOS DORNELLES, 
Subprocurador-Geral. 

 

 
 

 
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 

 
 

 
 

ATA – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 
 
 

 

 
1. DADOS DA SESSÃO: 
 

SESSÃO DATA HORA LOCAL 

35ª- ORDINÁRIA 11/05/2020 14h Sala virtual em grupo de whatsapp. 

 
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 11 do Regimento Interno. 
 
3. PRESENÇA: 
 
3.1. Presentes os Conselheiros

1
 a seguir: 

 

 CONSELHEIRO(A) ÓRGÃO 

1.  Sérgio Hiane Harris – Presidente MPRS 

2.  Antônio Salvador Moreira Lápis Segundo  SSP 

3.  Cláudio Pires Ferreira  MDDC-RS 

                                                           
1
 Conselheiros listados em cor azul: conselheiros suplentes. 



 
 

6 

Ministério Público 
Diário eletrônico 

do 

Rio Grande do Sul 
          Porto Alegre, 18 de maio de 2020. www.mprs.mp.br Edição n. 2842 

 

Nº 001 
4.  Daniel Martini  MPRS 

5.  Irany Bernardes de Souza  SJCDH 

6.  Patrícia Maldaner Cibils PGERS 

7.  Roberto Rebés Abreu  AGAPAN 

8.  Rossano Biazus  MPRS 

9.  Tânia Regina Mello  SEMA 

10.  Valdirene Camatti Sartori  UCS 

 
3.2. Também acompanharam a sessão, sem participar das deliberações: 
 

 CONSELHEIRO(A) ÓRGÃO 

1.  Tiago de Menezes Conceição - 2º Suplente Presidente MPRS 

 
3.3. Ausentes, os conselheiros a seguir: 
 

 CONSELHEIRO(A) ÓRGÃO 

1.  Carlos Renato Savoldi SEDAC 

2.  Lisandra Bidone Barrios Weiler SEDAC 

 
3.4. Presentes os servidores a seguir: 
 

 SERVIDOR(A) MPRS 

1.  Ana Carla Deczka Morsch  Secretaria-Executiva FRBL 

2.  Caroline Medeiros  Secretaria-Executiva FRBL 

3.  Leonardo Locateli Rosa  Secretaria-Executiva FRBL 

4.  Tiago Cardoso Secretaria-Executiva FRBL 

 
 4. PAUTA DO DIA: 

 

 RESUMO SIM N. 

1. 
Comunicar a publicação da ata da 34ª Sessão Extraordinária do CG-FRBL – DEMP do dia 
20/04/2020. 

--- 

2. Comunicar o saldo financeiro atualizado do FRBL. --- 

3. 
Comunicar o deferimento de prazo para atualização plano de trabalho pela Presidência do 
CG - Projeto Delegacia de Proteção ao Idoso (DPPI) de Porto Alegre, VALOR R$ 
124.369,88, INTERESSADA - Secretaria de Segurança Pública  RS. 

02456.000.118/2019 

4. Apresentação de proposta para o Edital FRBL 2020. -- 

5. Assuntos gerais. --- 

 
5. DELIBERAÇÕES: 
 
Aberta a sessão, os assuntos foram tratados na seguinte ordem:   
  

 
5.1. ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA.  
O Presidente comunicou a publicação da ata da 34ª Sessão Ordinária do Conselho Gestor do FRBL no DEMP do dia 20/04 /2020. 
 
5.2. SALDO ATUALIZADO DO FRBL. 
O Presidente comunicou o saldo atualizado do FRBL, indicando o valor de R$ 19.227.311,93, em 06/05/2020 e R$ 19.211.402,65, 
em 30/04/2020. 
 
5.3. PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO IDOSO (DPPI) DE PORTO 
ALEGRE.  
O Presidente informou o deferimento de prazo pela presidência para a atualização do Plano de trabalho do Projeto Aquisição de 
equipamentos para a Delegacia de Proteção ao Idoso (DPPI) de Porto Alegre, SIM n. 02456.000.118/2019, cujo valor é de R$ 
124.369,88, e tem como interessada a Secretaria de Segurança Pública do RS. A decisão do Presidente neste procedimento foi 
referendada pela unanimidade dos conselheiros. 
 
Após esse item, o Presidente solicitou a autorização dos presentes para a inversão de pauta, a fim de primeiro enfrentar o ponto 
“Assuntos Gerais”, item n. 5 da pauta de convocação, deixando o item n. 4 como último tema da sessão, o que foi acolhido por 
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todos os presentes. 
 
5.4. ASSUNTOS GERAIS  
O Presidente fez os seguintes COMUNICADOS aos conselheiros. 
 
5.4.1. O Projeto SEMA – Reforma Telhados FZB e Museu Ciências Naturais, SIM n. 02456.000.041/2019 e Pedido de Compra 
02456.000.013/2020, foi encaminhado para a Direção-Geral em 30 de abril de 2020, tendo lembrado o Presidente que esse é o 
resultado do funcionamento do FRBL, parabenizando a todos pelo trabalho, conselheiros, apoiadores e servidores. 
 
5.4.2. Foi distribuído para a relatoria o Projeto SEAPDR - Aquisição veículos para fiscalização agrotóxicos, cujo valor é de R$ 
1.050.000,00, apresentado pela Secretaria Estadual da Agricultura do Estado do RS, SIM n. 02456.000.012/2020, para aquisição de 
veículos para atuação na fiscalização de uso agrotóxicos em propriedades rurais, em face de pedido formulado sem edital prévio ou 
caráter emergencial. O tema será objeto de debate, quando o voto do Conselheiro-Relator for apresentado. 
 
5.4.3. Foi encaminhado à Direção-Geral para custeio a Perícia Judicial oriunda do PJ de Erechim, SIM n. 02456.000.150/2019 e 
Pedido de Compra SIM n. 02456.000.014/2020, cujo voto do Conselheiro Rossano Biazus foi acolhido na sessão anterior. 
 
5.4.4. O Presidente indeferiu o pedido de auxílio financeiro requerido pela Associação Beneficente de Parobé, SIM n. 
02456.000.011/2020, por ausência de clareza no plano de trabalho, bem como pela linha adotada pelo Conselho Gestor de 
centralizar a ajuda nos pedidos formulados pela Secretaria de Saúde. O Conselho, por unanimidade, referendou a decisão do 
Presidente. 
 
5.4.5. Foi encaminhado ao GAT - Gabinete de Assessoramento Técnico do MPRS – os orçamentos para a contratação do perito em 
história para a realização da perícia no Projeto Pedras Altas, SIM n. 02456.000.003/2019. O encaminhamento foi feito para 
respeitar o disposto no artigo 5 do Provimento 32/2017. 
 
5.4.6. O Presidente remeteu para a Direção-Geral do MPRS a minuta de Termo de Cooperação elaborada para a celebração do 
convênio no Projeto SEDAC - Cortinas do Museu Histórico Farroupilha, em Piratini/RS, SIM n. 02456.000.038/2019 e Pedido 
de Compra SIM n. 02456.000.015/2020, cujo valor total previsto é de R$ 10.750,00. Mais uma vez, o Presidente parabenizou a 
todos os envolvidos, desde os integrantes do Conselho Gestor até os servidores da Secretaria-Executiva do FRBL. 
 
5.4.7. O Presidente remeteu para a Direção-Geral do MPRS a minuta de Termo de Cooperação elaborada para a celebração do 
convênio no Projeto SEDAC - Alagamentos no MARGS, SIM n. 02456.000.036/2019 (arquivado) e Pedido de compra SIM n. 
02456.000.016/2020, cujo valor total previsto é de R$ 11.700,00. 
 
5.4.8 Em resposta a questionamento feito pela conselheira Tânia Regina Mello (SEMA), em relação a pedido da FEPAM acerca do 
convênio para aquisição de drones, procedimento SIM n. 01401.000.007/2018, PROJETO FEPAM - Aquisicação de Drones, foi 
informado pelo Promotor de Justiça Assessor da Subprocuradoria- Geral de Justiça de Gestão Estratégica, Tiago de Menezes 
Conceição, que o pedido apresentado pela FEPAM ainda está sob análise. Na data de hoje, foi recebida a minuta do parecer da 
assessoria jurídica da Secretaria-Executiva, para a revisão do Promotor Assessor, cuja conclusão é prevista para essa mesma data. 
A matéria, após tramitar na Secretaria-Executiva e Presidência do FRBL, deverá ser levada ao conhecimento do Conselho Gestor 
na próxima sessão ordinária. O Presidente, em complemento às informações trazidas, informou que a empresa contratada não 
cumpriu a entrega prometida, depois de ter vencido o edital e de ter ocorrido a alteração do modelo do drone a ser adquirido, 
alegando como justificativa para tanto a variação cambial ocorrida. O Presidente, ao concluir sua contribuição ao questionamento, 
informou que serão apresentados mais detalhes sobre o tema na 36ª Sessão Ordinária, com a apresentação do parecer da 
Secretaria-Executiva, mas a tendência é pelo retorno dos valores ao FRBL. A conselheira Tânia agradeceu os esclarecimentos. 
 
5.5. Apresentação de proposta para o Edital FRBL 2020 
O Presidente deu início ao item n. 4 da pauta de convocação, tendo, para tanto, passado a condução dos trabalhos ao Promotor de 
Justiça Tiago de Menezes Conceição, conselheiro suplente e assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão Estratégica 
do MPRS, e que integrou a comissão, que estudou o tema para a criação de novo edital – FRBL, ao lado dos conselheiros Irany 
Bernardes de Souza (SJCDH) e Roberto Rebés Abreu (AGAPAN). 
O conselheiro suplente Tiago de Menezes Conceição, após saudar a todos os presentes, relatou que a ideia inicial da comissão 
para elaboração de novo edital, formada pelo próprio e também pelos conselheiros Irany e Roberto, seria a de trabalhar a 
elaboração de um edital que pudesse permitir a formação de banco de projetos para o FRBL, inclusive com a possibilidade de, a 
partir de sua publicação, passar o FRBL a atuar sem a necessidade de prévio edital. A minuta deste edital seria utilizada como 
referência para consulta formal ao Tribunal de Contas e à Cage. Ao iniciarmos os trabalhos para elaboração do novo edital, 
percebemos que aguardar o resultado de consultas formais aos órgãos de controle atrasaria muito o processo para a escolha de 
novos convênios e parcerias. Paralelamente, cresceu a ideia de que a seleção de um projeto de relevo, capaz de afetar 
profunda e positivamente a sociedade, seria, por vários aspectos, mais interessante. Um grande projeto tem maiores condições de 
reconstituir de forma mais ampla e profunda determinado bem lesado. Um projeto de impacto social traz mais visibilidade para a 
atuação do FRBL e, por isso, deve contribuir ao incremento de suas receitas. Ademais, é mais fácil sua tramitação, pois atender e 
fiscalizar um projeto, ainda que mais complexo e de maior custo, é mais simples do que fazer o mesmo procedimento de forma 
simultânea em relação a vários projetos de menor valor.  De outra banda, a Secretaria do FRBL ainda não conseguiu iniciar o 
processo de habilitação das parcerias. Acrescentou que a Secretaria-Executiva concentrou esforços na conclusão dos convênios 
contemplados em 2019 e, em relação a estes, praticamente concluiu o que lhe competia, devendo, ainda neste mês, iniciar a fase 
de habilitação das parcerias selecionadas em 2019. 
Diante desse contexto, foi feita a opção por minutar um edital que focasse na escolha de um grande projeto de impacto 
social, chamado “estruturante”, sem deixar de contemplar ao menos cinco (05) projetos de menor vulto, chamados “de apoio”. 
Além disso, foi reservado um valor apenas para projetos de desenvolvimento de ações de atendimento à pessoa idosa. Não 
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foram incluídas neste edital as parcerias, haja vista que a Secretaria-Executiva ainda não conseguiu celebrar as parcerias 
selecionadas em 2019. Em resumo, portanto, o novo edital destina-se a propostas de convênio (incluindo os termos de 
cooperação) e abre três linhas de projetos: estruturante (01 selecionado), de apoio (até 05 selecionados) e de idosos (até 05 
selecionados). Concluída a apresentação do trabalho da comissão, o conselheiro suplente, Tiago de Menezes Conceição, ainda 
informou que, posteriormente, com o repasse da minuta de edital elaborada aos demais conselheiros, novos questionamentos 
poderão surgir e a comissão terá o prazer de tentar esclarecê-los, se possível for. Não sendo possível, a comissão irá realizar as 
adaptações pertinentes no texto, pois a construção do novo edital é uma obra de todo o FRBL, especialmente do seu Conselho 
Gestor. Ao finalizar sua participação, o conselheiro Tiago rendeu seus agradecimentos de forma especial aos conselheiros Roberto 
Rebés Abreu (AGAPAN) e Irany Bernardes de Souza (SJCDH), integrantes da comissão encarregada da elaboração da minuta, os 
quais sempre se mostraram disponíveis e empenhados em cumprir a tarefa que lhes foi conferida. 
A conselheira Patrícia Maldaner Cibilis, em seguida, registrou mensagem de parabenização aos envolvidos no desenvolvimento do 
novo edital, salientando que julgou excelente a ideia inicialmente apresentada na sessão. Colhidas as manifestações sinalizando a 
concordância dos conselheiros, a ideia inicial para a criação do novo edital FRBL, nos termos apresentados pelo conselheiro 
Tiago de Menezes Conceição, foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros presentes. 
Em seguida, o Presidente sugeriu remeter mensagem, por meio de correio eletrônico, contendo a íntegra da minuta para o novo 
edital, criada pela comissão, a todos os integrantes do Conselho Gestor, para que na próxima sessão do Conselho Gestor o 
tema seja colocado em deliberação, para aprovação, modificação ou rejeição. Ficou aprovada pelos presentes a sugestão do 
Presidente, restando o tema pautado para análise e deliberação na 36ª SO-CG-FRBL, devendo a Secretaria-Executiva tomar as 
providências para o envio das mensagens, tão breve possível. Em seguida, o conselheiro Irany Bernardes de Souza (SJCDH) 
registrou que era importante salientar o esforço do Doutor Tiago em reunir toda a legislação e as deliberações do FRBL no texto do 
edital, o que veio a ser a evolução técnica do instrumento. Os conselheiros Roberto Rebés Abreu (AGAPAN) e Irany Bernardes de 
Souza (SJCDH) agradeceram os cumprimentos recebidos e direcionaram-nos ao Doutor Tiago de Menezes Conceição. 
O Presidente, com a anuência de todos os presentes, encerrou a 35ª Sessão Ordinária às 14h51min.  
 

 


