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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – CG-FRBL 

Às 14h do dia 09 de outubro de 2017, reuniram-se, na sala de reuniões do 14º 1 

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

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 

da Justiça e dos Direitos Humanos, IRANY BERNARDES DE SOUZA, da 9 

Procuradoria Geral do Estado, LUCIA WAZEN DE FREITAS, da Secretaria da 10 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, SIMONE ADRIANO bem como os 11 

conselheiros representantes das associações que integram o Conselho Gestor, 12 

sendo da Cáritas Brasileira Regional do Rio Grande do Sul, MARINÊS 13 

BRESSON, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiental Natural – 14 

AGAPAN, ROBERTO REBÉS ABREU, do Instituto Gaúcho de Estudos 15 

Ambientais – InGá, VICENTE MEDAGLIA, bem como o Promotor de Justiça 16 

CLOVIS BRAGA BONETTI e o Secretário-Executivo do Conselho Gestor do 17 

FRBL, PEDRO LUIZ DA SILVA BRATKOWSKI. A reunião foi aberta pela 18 

Presidente do Conselho Gestor - CG, Dra. Ana Cristina Cusin Petrucci que, em 19 

relação à parte dedicada ao expediente, referiu a necessidade de aprovação da 20 

Ata da 7ª Reunião do Conselho Gestor, sucedendo em sua assinatura pelos 21 

conselheiros presentes naquela reunião. A conselheira Marinês Bresson 22 

solicitou que os contatos/ avisos sejam endereçados também para a caixa de 23 

mail do membro suplente, haja vista especificidades do trabalho desenvolvido 24 

pela Instituição. A seguir, a Presidente passou ao exame da ordem do dia, 25 



iniciando com a sugestão temática de chamamento público de conselhos 26 

escolares e questionando sobre o andamento do trabalho pela Comissão 27 

constituída na reunião anterior do CG. O conselheiro Vicente Medaglia, em 28 

resposta, informou que ainda não conseguiu iniciar o trabalho por questões 29 

pessoais e mencionou a tentativa de contato com a Promotora de Justiça 30 

Danielle Bolzan, o qual não foi possível por motivos de férias da Promotora, 31 

ficando decidido que a Dra. Ana Petrucci fará contato com Danielle Bolzan para 32 

fins de compor a referida Comissão. A Presidente passou ao item seguinte                                            33 

da pauta, que é a avaliação e votação do projeto Saneamento Básico Rural - 34 

Proteção dos Recursos Naturais, relatoria que ficou a cargo do conselheiro 35 

Daniel Martini, o qual discorreu sobre a análise dos requisitos mínimos do 36 

plano de trabalho apresentado pela instituição Cáritas Regional RS. Este 37 

objetiva promover o desenvolvimento de ações previstas com a finalidade de 38 

contribuir para o debate da situação do saneamento básico rural, e a 39 

disseminação de estratégias de preservação e recuperação de recursos 40 

naturais, bem como a adoção de novas tecnologias sociais para a 41 

sustentabilidade de famílias que vivem da agricultura familiar. Também foi feito 42 

um resumo das atividades do projeto, que está orçado em R$ 137.102,00 e por 43 

fim recebeu parecer favorável do conselheiro-relator, que entendeu que aquele 44 

tem escopo adequado aos propósitos do FRBL. Na sequência, foram feitas 45 

indagações e debatidos aspectos acerca da abrangência do Projeto, da 46 

população beneficiada e do envolvimento da EMATER com a execução do 47 

projeto. Após, a Presidente Ana Petrucci discorreu sobre exigência da Lei 48 

13.019/2014 quanto ao chamamento público que deve anteceder a efetivação 49 

das parcerias, o qual também está referido na Resolução FRBL 02/2017 e só 50 

poderá ser dispensado ou inexigível em situações especiais, o que não seria o 51 

caso do Projeto em tela. Por fim, por unanimidade foi aprovada a proposta de 52 

constituição de grupo de trabalho para elaboração de termo de referência e 53 

edital de chamamento público, conforme regramento da Lei 13.019/2014, 54 

Resolução FRBL 02/2017 e Instrução Normativa CAGE RS 05/2016, 55 

abrangendo projeto de proteção de nascentes (possivelmente incluindo 56 

prestação de serviços ambientais) e projeto pedagógico para saneamento rural. 57 

O grupo de trabalho será integrado pelo conselheiro Roberto Abreu, que o 58 

presidirá, conselheiro Daniel Martini e representante da SEMA - Secretaria do 59 



Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a ser convidado pela Presidente do 60 

FRBL, com prazo inicial de até noventa dias para concluir o trabalho, que será 61 

apresentado na reunião seguinte após o término do prazo. Passando aos 62 

assuntos gerais, a Presidente do CG relatou a situação do Projeto apresentado 63 

pelo Procon Poa, inicialmente com encaminhamento prejudicado por ausência 64 

de personalidade jurídica do convenente, que por fim será o município de Porto 65 

Alegre, representado pelo Prefeito Municipal. Assim, a Presidente sugeriu, e os 66 

demais conselheiros aprovaram, quando houver necessidade, os Conselheiros 67 

poderão solicitar à Presidência análise jurídica de matéria sob exame antes de 68 

seu encaminhamento ao Conselho Gestor. Por outro lado, de acordo com a Lei 69 

de Diretrizes Orçamentárias, como essa situação exige contrapartida do 70 

convenente e o Projeto inicial não a contemplava, a Diretora Presidente do 71 

Procon Poa solicitou prazo de mais trinta dias para tramitação da autorização 72 

da contrapartida, o que foi aprovado pelos integrantes do Conselho Gestor, 73 

com exceção do conselheiro Daniel Martini, que se declarou impedido para 74 

votar nesse Projeto. Em relação ao relatório de voto, foi sugerida a elaboração 75 

de um modelo a ser usado como referência pelos conselheiros, que ficará a 76 

cargo do Secretário-Executivo do CG Pedro Luiz Bratkowski para apresentação 77 

na próxima reunião. Também foi referida a visibilidade das ações do Conselho 78 

Gestor, as quais foram objeto de notícia na intranet do MPRS. Após a liberação 79 

das verbas dos projetos aprovados se buscará uma maior divulgação à 80 

sociedade, com o auxílio da Assessoria de Imprensa do MPRS. Por fim, a 81 

Presidente estabeleceu a próxima reunião para o dia 13 de novembro. Nada 82 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi lavrada a presente ata, que 83 

vai assinada por mim, Pedro Luiz da Silva Bratkowski, na condição de 84 

Secretário-Executivo do CG-FRBL, e pelos demais Conselheiros do FRBL. 85 
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