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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – CG-FRBL 

Às 14h do dia 11 de setembro de 2017, reuniram-se, na sala de reuniões do 1 

14º andar da Torre Norte da Sede Institucional do Ministério Público do Estado 2 

do Rio Grande do Sul, a Presidente do Conselho Gestor do Fundo para 3 

Reconstituição de Bens Lesados - FRBL, Subprocuradora-geral de Justiça de 4 

Gestão Estratégica Dra. ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI, os conselheiros 5 

representantes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 6 

promotores de Justiça DANIEL MARTINI e GUSTAVO MUNHOZ, os 7 

conselheiros representantes do Poder Executivo Estadual, sendo da Secretaria 8 

do Ambiente e Desenvolvimento, ALMIR AZEREDO RAMOS JUNIOR, da 9 

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, IRANY BERNARDES DE 10 

SOUZA, da Procuradoria Geral do Estado, LUCIA WAZEN DE FREITAS, da 11 

Secretaria da Segurança Pública, LUÍS FERNANDO BITTENCOURT DE 12 

LEMOS, da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, SIMONE 13 

ADRIANO bem como os conselheiros representantes das associações que 14 

integram o Conselho Gestor, sendo da Cáritas Brasileira Regional do Rio 15 

Grande do Sul, JACIRA DIAS RUIZ, da Associação Gaúcha de Proteção ao 16 

Ambiental Natural – AGAPAN, ROBERTO REBÉS ABREU, do Instituto Gaúcho 17 

de Estudos Ambientais – InGá, VICENTE MEDAGLIA, bem como o Promotor 18 

de Justiça CLOVIS BRAGA BONETTI e o Secretário-Executivo do Conselho 19 

Gestor do FRBL, PEDRO LUIZ DA SILVA BRATKOWSKI. A reunião foi aberta 20 

pela Presidente do Conselho Gestor - CG, Dra. Ana Cristina Cusin Petrucci, 21 

que fez sua apresentação aos demais conselheiros, discorreu sobre a criação 22 

do FRBL, seus objetivos e solicitou aos demais integrantes do CG que se 23 

apresentassem e expusessem suas expectativas em relação ao trabalho do 24 

Conselho, o que foi feito. Em relação à parte dedicada ao expediente, a 25 



Presidente referiu a necessidade de leitura e aprovação da Ata da 6ª Reunião 26 

do Conselho Gestor, leitura que foi dispensada pelos conselheiros, sucedendo 27 

em sua aprovação, por unanimidade, tendo sido assinada pelos conselheiros 28 

presentes naquela reunião. O conselheiro Roberto Abreu comentou quanto à 29 

impossibilidade de comparecimento nas últimas reuniões do CG e dos 30 

problemas de seu cadastro junto à Secretaria do FRBL, o que foi resolvido a 31 

tempo de poder relatar o Projeto a ele destinado. A seguir, a Presidente, antes 32 

de passar à discussão da ordem do dia, discorreu sobre as limitações da 33 

estrutura administrativa do FRBL e dos valores à disposição para reforçar a 34 

necessidade de limitar o número de projetos a serem aprovados, como também 35 

a questão da reserva de valores para pagamento de perícias técnicas 36 

demandadas não só pela atividade finalística do MPRS como também pelo 37 

Executivo Estadual. Referiu também à necessidade de análise criteriosa dos 38 

projetos, especialmente aqueles apresentados por áreas que contribuem para 39 

a formação do Fundo com os valores ressarcidos em sede de termos de 40 

ajustamento de conduta, que segundo a Lei da Ação Cível Pública devem ser 41 

aplicados preferencialmente em áreas relacionadas à atuação que deu causa 42 

ao ajuste. A partir da sugestão do conselheiro Irany, foram discutidas 43 

alternativas para estabelecimento de valores por área temática, além daqueles 44 

estabelecidos por lei, sem se chegasse a um consenso sobre a matéria. Ficou 45 

combinado que esse assunto será pauta da próxima reunião do CG do Fundo, 46 

para discussão desses parâmetros. Na sequência passou-se à relatoria e voto 47 

dos projetos, sendo que ao final restou decidido, na ordem dos projetos: a) 48 

aprovado, por dez votos favoráveis e uma abstenção, a sugestão temática de 49 

chamamento público de conselhos escolares, versando sobre temas afins 50 

ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, no valor de até R$ 51 

100.000,00. Sob a coordenação do conselheiro Vicente Rhan Medaglia, será 52 

constituída Comissão para a elaboração do Edital e Termo de Referência para 53 

o chamamento público, com a participação do conselheiro Irany Bernardes de 54 

Souza e possivelmente da promotora de Justiça Danielle Bolzan, que será 55 

convidada a participar da Comissão; b) projeto Transtorno de Acumulação 56 

de Animais: por unanimidade aprovou-se o diferimento da análise do projeto 57 

em vista em função de vários fatores, como aguardar a conclusão, por parte do 58 

proponente, de dois projetos pilotos que estão em andamento e a extinção da 59 



secretaria municipal que trata da temática; c) projeto Renovação da Frota da 60 

FEPAM: por unanimidade, foi aprovada a destinação de valor para aquisição 61 

de um veículo, tipo pick-up 4x4 cabine dupla, no valor de R$ 127.000,00, para 62 

fazer frente à demanda de vistorias em locais de difícil acesso pelo órgão 63 

licenciador ambiental;  d) projeto Saneamento Básico Rural - Proteção dos 64 

Recursos Naturais: foi solicitado pedido de vistas pelo conselheiro Daniel 65 

Martini, que ficará como relator da matéria, que será objeto de avaliação na 66 

próxima reunião, conforme deliberação aprovada pelo CG; e) projeto 67 

Profissionalizar: foi rejeitado, por unanimidade, o projeto por ilegitimidade da 68 

parte solicitante, em função de suas competências constitucionais, não 69 

obstante a relevante função social pretendida. Foi sugerido que a iniciativa do 70 

trabalho partisse da entidade convenente, através de uma sugestão temática 71 

para chamamento público que pode ser submetida quando do próximo edital; f) 72 

projeto Operações Noturnas: aprovado o projeto, por unanimidade, no valor 73 

de R$ 50.000,00 até 2019, para financiamento de atividades de inteligência na 74 

área da infância e juventude; g) projeto Procon Municipal Sempre Perto de 75 

Você: com 10 votos favoráveis e uma abstenção, aprovada a aquisição de um 76 

veículo no valor de R$ 84.530,00, um veículo no valor de R$ 47.988,00, dois 77 

notebooks no valor de R$ 6.318,00, duas impressoras multifuncionais no valor 78 

de 5.870,00 e um gerador de energia a gasolina no valor de R$ 2.962,90, 79 

totalizando R$ 147.668,90; h) projeto Recuperação e Proteção das 80 

Nascentes – Vale do Jacuí: rejeitado o projeto, por unanimidade, em função 81 

do pouco detalhamento da proposta em relação aos serviços a serem 82 

contratados, ao trabalho que seria feito em conjunto com a EMATER e ao 83 

resultado final do projeto; i) projeto Reforma da Casa de Cultura Hip Hop de 84 

Esteio: por unanimidade, rejeitado o projeto, por inconsistência entre o 85 

detalhamento do projeto e os objetivos que pretende alcançar; j) projeto Radar 86 

da Telefonia Móvel: aprovado o projeto por unanimidade, que autoriza a 87 

aquisição de equipamento para monitoramento da telefonia móvel, no valor de 88 

R$ 330.000,00. Após encerramento da votação, a Presidente do CG solicitou 89 

prioridade ao projeto da FEPAM, haja vista a validade do registro de preço e 90 

que todos conselheiros enviassem o relatório de voto por meio digital para o e-91 

mail frbl@mprs.mp.br. Na sequência, o conselheiro Irany sugeriu que se 92 

fizesse um modelo de voto para os conselheiros disporem de uma referência 93 

mailto:frbl@mprs.mp.br


quanto à estruturação do relatório de voto. Por fim, a Presidente estabeleceu a 94 

próxima reunião para o dia 09 de outubro, com os seguintes itens de pauta: a) 95 

apresentação do Edital e Termo de Referência para chamamento público de 96 

conselhos escolares pela Comissão constituída, versando sobre temas afins ao 97 

Fundo para Reconstituição de Bens Lesados; b) estabelecimento de valores 98 

por área temática quando da publicação do próximo edital de chamamento; c) 99 

avaliação e votação do projeto Saneamento Básico Rural - Proteção dos 100 

Recursos Naturais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi 101 

lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pedro Luiz da Silva 102 

Bratkowski, na condição de Secretário-Executivo do CG-FRBL, e pelos demais 103 

Conselheiros do FRBL. 104 

 105 
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Ana Cristina Cusin Petrucci                                        Daniel Martini 108 

 109 

 110 

Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz                       Lucia Wazen de Freitas 111 

 112 

 113 

Almir Azeredo Ramos Júnior                                      Simone Adriano  114 

 115 

 116 

Irany Bernardes de Souza                           Luís Fernando Bittencourt de Lemos 117 
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 119 

Roberto Rebés Abreu                                                 Jacira Dias Ruiz 120 
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Vicente Rahn Medaglia                                       Pedro Luiz da Silva Bratkowski 123 
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