
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

ATA-RESUMO DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 

FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – CG-FRBL 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09/04/2018, 14:00, Sala de reuniões do 14º andar, 

Torre Norte, Sede do Ministério Público RGS, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, Porto 

Alegre. 

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 11 do Regimento Interno. 

3. PRESENÇA: presentes os conselheiros Daniel Martini, Gustavo de Azevedo e 

Souza Munhoz, Adriana Krieger de Mello, Cristiane Becker, Maria Elisabeth Pereira, 

Jacira Ruiz, Roberto Rebés Abreu, Vera Maria Gorczak Figueiró e Vicente Rahn 

Medaglia. 

4. PAUTA DO DIA: aprovação da ata da reunião realizada em 12 de março de 2018; 

designação dos servidores indicados para fiscais do Termo de Compromisso 

FRBL/Fepam (Ivaldecir Cesar Heming-titular e Sandra de Barcelos Sarmento– 

suplente) e FRBL/Procon Poa (Luciana Lowenhaupt Seibert); possível delegação de 

competência à Presidência pelo Conselho Gestor nos casos elencados na Res. FRBL 

02/17, art. 20, § 3º; andamento dos trabalhos para elaboração dos editais de 

chamamento público (Conselhos Escolares e Saneamento Básico Rural);  assuntos 

gerais. 

5. DELIBERAÇÕES:  

a) aprovada a ata da reunião de 12.03.18, tendo sido assinada pelo conselheiros 

presentes; 

b) aprovada a indicação dos servidores do MPRS para fiscal dos convênios 

supracitados; 

c) aprovada a alteração do § 3º do art. 20 da Resolução 02/17, conforme texto 

sugerido na reunião e anexado na presente ata; 

d) deverá a Secretaria corrigir erro material na redação do edital dos conselhos 

escolares, para constar que a proposta e a documentação devem ser apresentadas 

em envelopes distintos; 

e) Ficou acertada a apresentação de proposta de novo edital do saneamento básico 

rural na próxima reunião do Conselho Gestor, a cargo do Grupo de Trabalho 

especialmente constituído para tal; 

f) Em relação ao aviso 03/2018, ficou decidido que serão inseridos links para facilitar o 

acesso aos formulários e artigos referentes às propostas a serem apresentadas, 

informação que deverá ser observada, como regra, nos próximos avisos;  

g) Em complementação às informações tratadas no item f supra, o Conselho aprovou 

por maioria de votos a elaboração de um formulário modelo para facilitar a 

apresentação de proposta de manifestação de interesse social, ficando a cargo do 

Conselheiro Vicente a elaboração no prazo de 48 h, com envio à Secretaria do FRBL, 



que, por sua vez, o reencaminhará para os demais conselheiros para que sobre ele se 

manifestem em igual prazo, presumindo-se, no silêncio, a concordância. Tal 

formulário, uma vez aprovado conforme retro especificado, já deverá ser incluído no 

aviso em andamento; 

h) o Conselho Gestor aprovou por unanimidade a proposta de alteração do Plano de 

Trabalho apresentado pela FEPAM relativamente ao convênio já aprovado pelo 

Conselho Gestor no ano de 2017 para aquisição de um veículo a ser utilizado na 

fiscalização ambiental, conforme aviso 02/2017, publicado no DEMP de 21.09.2017, 

para retificar o valor do convênio de R$ 127.000,00 para R$ 147.000,00, conforme 

justificativa apresentada.  

 

6. ENCERRAMENTO:  

    Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 
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