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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – CG-FRBL 

Às 14h do dia 11 de dezembro 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 

de Segurança Pública, LUÍS FERNANDO BITTENCOURT DE LEMOS, os 9 

conselheiros representantes das associações que integram o Conselho Gestor, 10 

sendo da Cáritas Brasileira Regional do Rio Grande do Sul, MARINÊS 11 

BRESSON, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – 12 

AGAPAN, ROBERTO REBÉS ABREU e do Instituto Gaúcho de Estudos 13 

Ambientais – InGá, VICENTE MEDAGLIA, o Promotor-Assessor da Presidência 14 

do Conselho Gestor do FRBL CLOVIS BRAGA BONETTI e o Secretário-15 

Executivo do Conselho Gestor do FRBL, PEDRO LUIZ DA SILVA 16 

BRATKOWSKI. A reunião foi aberta pela Presidente do Conselho Gestor - CG, 17 

Dra. Ana Cristina Cusin Petrucci que, em relação à parte dedicada ao 18 

expediente, indagou dos presentes quanto à  concordância dos termos da Ata 19 

da 9ª Reunião do Conselho Gestor, sucedendo em sua assinatura pelos 20 

conselheiros presentes naquela reunião. Na sequência, abrindo a ordem do 21 

dia, a Presidente questionou sobre o andamento dos trabalhos de elaboração 22 

dos editais de chamamento público a serem desenvolvidos pelos grupos de 23 

trabalho constituídos. O Promotor-Assessor Clovis Braga Bonetti apresentou 24 

aspectos do edital que visa selecionar entidades qualificadas para a formação 25 



técnico-profissional de adolescentes de baixa escolaridade em situação de 26 

acolhimento institucional no Município de Porto Alegre (projeto Profissionalizar), 27 

cuja minuta foi enviada ao conselheiros para apreciação, faltando ainda 28 

adequar o edital à modelagem estabelecida pela CAGE para que o mesmo seja 29 

publicado, o que teve a concordância dos conselheiros presentes. Após, 30 

quanto ao edital de chamamento público de conselhos escolares, o conselheiro 31 

Vicente Medaglia apresentou a proposta do plano de trabalho e dos critérios de 32 

valoração das projetos pedagógicos a serem apresentados pelos conselhos 33 

escolares que por ventura responderem ao chamamento público. Após análise 34 

e debate dos conselheiros, foi sugerida a adequação do edital aos parâmetros 35 

da instrução normativa da CAGE que regulamenta o assunto (IN 05/2016) e às 36 

demais sugestões feitas na reunião. Após a adequação, o edital será enviado, 37 

por mail, para considerações dos conselheiros e finalização da minuta na 38 

reunião de fevereiro. Na sequência, a Presidente Ana Petrucci sugeriu, e o CG 39 

consentiu, que será priorizada a publicação e avaliação das propostas do edital 40 

do projeto Profissionalizar, citado no início da reunião, para fins de unificar a 41 

metodologia de trabalho e fazer as correções que se fizerem necessárias. 42 

Quanto à apreciação das propostas a serem apresentadas, será constituída 43 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, com no mínimo três avaliadores, 44 

tendo o Conselho Gestor como instância recursal. Nos assuntos gerais, a 45 

conselheira Marinês Bresson questionou sobre o andamento do edital de 46 

chamamento público oriundo do projeto Saneamento Básico Rural - Proteção 47 

dos Recursos Naturais. Ficou combinada uma reunião do grupo de trabalho 48 

para o início de janeiro de 2018 e para a qual será contatada a Secretária 49 

Adjunta do Meio Ambiente Maria Patrícia Molmann, ou pessoa por esta 50 

indicada, para que junto com os conselheiros Daniel Martini e Roberto Abreu 51 

possam dar sequência ao trabalho. Quanto a este edital, a conselheira Marinês 52 

Bresson relatou a disponibilidade da entidade Cáritas RS em expandir a 53 

atuação em mais duas localidades sem alteração dos custos apresentados no 54 

projeto inicial. Na sequência, a Presidente Ana Petrucci agradeceu o trabalho 55 

dos conselheiros no corrente ano e apresentou os valores depositados (R$ 56 

3.603.000,00) e reservados (R$ 754.000,00) na conta corrente do FRBL, sendo 57 

que 10% dos valores depositados devem ser destinados a programas de 58 

proteção a idosos. Por fim, ficou decidido que em janeiro não haverá reunião 59 



do Conselho Gestor do FRBL, ficando marcada a próxima reunião para 19 de 60 

fevereiro de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi 61 

lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pedro Luiz da Silva 62 

Bratkowski, na condição de Secretário-Executivo do CG-FRBL, e pelos demais 63 

Conselheiros do FRBL. 64 
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