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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – CG-FRBL 

Às 14h do dia 13 de novembro 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 

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

Secretaria de Segurança Pública, LUÍS FERNANDO BITTENCOURT DE 10 

LEMOS, os conselheiros representantes das associações que integram o 11 

Conselho Gestor, sendo da Cáritas Brasileira Regional do Rio Grande do Sul, 12 

MARINÊS BRESSON e do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais – InGá, 13 

VICENTE MEDAGLIA, o Promotor-Assessor da Presidência do Conselho 14 

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

Conselho Gestor do FRBL, PEDRO LUIZ DA SILVA BRATKOWSKI. A reunião 16 

foi aberta pela Presidente do Conselho Gestor - CG, Dra. Ana Cristina Cusin 17 

Petrucci que, em relação à parte dedicada ao expediente, referiu a 18 

necessidade de aprovação da Ata da 8ª Reunião do Conselho Gestor, caso 19 

não houvesse questionamentos quanto ao seu conteúdo, sucedendo em sua 20 

assinatura pelos conselheiros presentes naquela reunião. Na sequência, Pedro 21 

Bratkowski informou a impossibilidade da Conselheira Lucia Wazen de Freitas, 22 

representante da Procuradoria Geral do Estado-PGE, continuar atuando no 23 

Conselho Gestor devido a designação funcional para outra localidade. Quanto 24 

à ordem do dia, o conselheiro Vicente Medaglia, em função de outros 25 



compromissos, solicitou antecipação da pauta para análise do trabalho da 26 

Comissão que trata do chamamento público de conselhos escolares, o que foi 27 

acolhido pela Presidente do Conselho Gestor. Para o chamamento público, o 28 

trabalho inicial dos conselheiros Vicente Medaglia e Irany de Souza, para o 29 

qual também foi convidada a Promotora de Justiça Danielle Bolzan, que por fim 30 

teve que declinar em função de compromissos profissionais, baseou-se na 31 

modelagem do edital adotado pelo CEDICA - Conselho de Direitos da Criança 32 

e do Adolescente do Estado do Rio Grande do Sul - e homologado pela 33 

Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE. Os conselheiros presentes 34 

também debateram a abrangência do chamamento público, buscando conciliar 35 

as peculiaridades das redes de ensino com a necessidade de democratizar o 36 

acesso dos recursos do FRBL em âmbito estadual, haja vista algumas 37 

restrições quanto à rede estadual no tange à ausência de regulamentação dos 38 

conselhos escolares. Assim, deliberou-se que o foco do chamamento público 39 

serão os conselhos escolares pertinentes às redes municipais de ensino que 40 

comprovem sua estruturação com gestão própria de recursos, sendo que a 41 

Comissão apresentará na próxima reunião o edital de chamamento com este 42 

objetivo, para o qual terá a colaboração do Promotor de Justiça Clóvis Bonetti 43 

para orientação nas questões jurídicas pertinentes. Foi debatida a constituição 44 

das comissões de avaliação dos projetos que forem submetidos ao edital de 45 

chamamento público. Cada comissão terá três membros, podendo ser do 46 

próprio conselho, servidores do MPRS ou de outras instituições, ficando o 47 

Conselho Gestor do FRBL como 2ª instância recursal. O conselheiro Irany de 48 

Souza referiu a utilização do sistema Trace para controle de projetos que é 49 

utilizado pelo Executivo Estadual. A Presidente Ana Petrucci encarregou o 50 

Secretário-Executivo Pedro Bratkowski para levantar informações e possível 51 

aplicação daquele sistema pelo Conselho Gestor do FRBL. O tema seguinte da 52 

pauta foi quanto aos projetos aprovados pelo Conselho Gestor, que tiveram 53 

seus andamentos posicionados pela Presidente Ana Petrucci e o Secretário-54 

Executivo Pedro Bratkowski: a) o projeto FEPAM está em análise pela CAGE, 55 

que definirá a forma de repasse dos recursos; b) O projeto Procon Poa aguarda 56 

a viabilização técnica pela Assessoria de Planejamento do MPRS; c) o projeto 57 

Radar da Telefonia Móvel teve sua prova de conceito feita na cidade de 58 

Cachoeira do Sul e os dados obtidos serão objeto de análise por técnicos da 59 



empresa fornecedora do equipamento, sendo que ocorreram alguns problemas 60 

na instalação e manuseio do respectivo software. d) quanto ao chamamento 61 

público para projeto de proteção de nascentes (possivelmente incluindo 62 

prestação de serviços ambientais) e projeto pedagógico para saneamento rural, 63 

foi informado o aceite do convite formulado pela Presidente Ana Petrucci à 64 

Secretaria Adjunta do Meio Ambiente Maria Patrícia Molmann para integrar a 65 

Comissão, junto com os conselheiros Daniel Martini e Roberto Abreu. A 66 

Presidente passou ao item seguinte da pauta, que é a avaliação do modelo de 67 

voto proposto, que foi distribuído em 23.10 para análise dos conselheiros, 68 

conforme deliberação da reunião anterior. Após debate, o modelo foi aprovado 69 

para ser utilizado como referência pelos conselheiros. Na sequência, nos 70 

assuntos gerais, a Presidente Ana Petrucci apresentou, extra-pauta, uma 71 

solicitação de perícia, por parte do MPRS, para desbloqueio de celular em uma 72 

investigação em processo de improbidade administrativa. As peculiaridades da 73 

perícia, com orçamento em torno de R$ 7.000,00, exigem um trabalho que só 74 

pode ser feito por uma empresa baseada em New Jersey, EUA, que teria 75 

exclusividade para este tipo de serviço. Após a exposição, a solicitação foi 76 

autorizada pelo Conselho Gestor, a qual, após a tramitação interna de 77 

contratação e quitação do serviço prestado, terá seu expediente encaminhado 78 

ao Conselho Gestor do FRBL para análise e aprovação do ressarcimento, 79 

conforme Art. 8º do Provimento 32/2017 MPRS. Por fim, a Presidente 80 

estabeleceu a próxima reunião para o dia 11 de dezembro, a qual ocorrerá sala 81 

de reuniões do 12º andar. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 82 

e foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pedro Luiz da Silva 83 

Bratkowski, na condição de Secretário-Executivo do CG-FRBL, e pelos demais 84 

Conselheiros do FRBL. 85 
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