
MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PERMANENTE DE PREVENÇÃO E CONTROLE SOCIAL

REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA – 2021

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  junho  de  2021,  das  10h  às  10h50min,

realizou-se  por  videoconferência  a  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão

Permanente de Prevenção e Controle Social  do ano de 2021 para tratar  da

apresentação  do  Programa Nacional  de  Prevenção  à  Corrupção  (PNPC)  a

representantes  da  Uvepar  e  da  AMP,  com  o  propósito  de  estimular  a

participação  dos  Municípios  e  Câmaras  paranaenses.  Estavam  presentes:

Maurício  Kalache  (Procurador  de  Justiça/MPPR);  Leonardo  Dumke  Busatto

(Promotor  de  Justiça/MPPR);  Danieli  Kotelak  de  Melo  (Assessora  Jurídica

DAS-4/MPPR);  Luiz  Gustavo  Gomes  Andrioli  (Secretário  de  Controle

Externo/TCU); Luciano  Cássio  de  Souza  (TCU);  Joubert  Brunatto  Silva

(TCE/PR);  Raul  Clei  Coccaro  Siqueira  (Controlador-Geral  do  Estado  do

Paraná/CGE-PR);  Matheus  Klaus  Portes  Gruber  (Coordenador  de

Transparência  e  Controle  Social/CGE-PR);  Yohhan  Garcia  de  Souza

(Coordenadoria  de  Ouvidoria  –  OUV/CGE-PR);  Isabel  Kluever  Koneski

(Procuradora  do  Estado  –  CGTI/PGE/PR);  Antônio  Jordão  da  Silva  Júnior

(Analista Tributário SRRF09/RFB); Demian Bianchi Bertozzi (Auditor Federal de

Finanças  e  Controle/CGU/PR); Roni  Enara  Rodrigues  (OSB/PR);  Clarice

Kusma Baisan Fernandes (Agente de Ouvidoria e Transparência – Núcleo de

Integridade  e  Compliance  Setorial  –  NICS/SEFA);  Cezar  Eduardo  Ziliotto

(Advogado da Associação de Municípios do Paraná – AMP) e Suzie Pucillo

(Prefeita  do  Município  de  Astorga  e  representante  da  AMP).  A  sessão  foi

iniciada pelo Coordenador Leonardo Dumke Busatto, e secretariada por Danieli

Kotelak de Melo.
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Leonardo  abriu  a reunião e  explicou os  motivos  da convocação para  esta

reunião, que tratará da apresentação do Programa Nacional de Prevenção à

Corrupção (PNPC) aos representantes da União de Câmaras, Vereadores e

Festores  Públicos  do  Paraná  (Uvepar)  e  da  Associação  de  Municípios  do

Paraná (AMP). Comentou sobre as finalidades de integridade e governança

relacionadas com o cadastro dos entes públicos na plataforma  e-Prevenção.

Citou que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) participou do evento

de abertura do PNPC. Passou a palavra ao Coordenador Executivo da Rede de

Controle da Gestão Pública – Paraná, Maurício Kalache.

Maurício cumprimentou a todos e a todas e saudou a presença do Advogado

da AMP, Cezar  Eduardo Ziliotto, e da Prefeita de Astorga e representante da

AMP, Suzie Pucillo. Explanou sobre a criação da Rede de Controle da Gestão

Pública  em nível  nacional  e  sobre  a  expansão  desta  iniciativa  de  atuação

conjunta dos diversos órgãos de controle de âmbito federal e estadual para os

Estados  da  Federação. Mencionou  que,  no  Estado  do  Paraná,  são  19

instituições estaduais e federais que compõe a Rede de Controle. Citou alguns

nomes dos órgãos integrantes. Apresentou a Coordenação Executiva e a forma

de composição das Comissões temporária e permanentes. Contextualizou a

questão dos atos de corrupção e a persecução destes pela via  repressiva.

Declarou que é de interesse de todos a recuperação do patrimônio desviado e

o aumento da credibilidade dos órgãos da Administração Pública pela via da

prevenção.  Comentou  que  o  PNPC  visa  a  oferecer  para  o  gestor  uma

plataforma online que está programada de tal forma que o órgão poderá contar

com uma  espécie  de  consultor  permanente.  Citou  como  exemplo  o  gestor

público que acabou de assumir a chefia do Poder Executivo Municipal e que

precisa  de  um  ‘mapa’  para  entender  se  o  Município  está  preparado  para

prevenir a corrupção e quais são os aspectos que demandam maior atenção.

Disse  que  a  plataforma  pode  auxiliar  a  evitar  riscos  e  a  rastrear  as

responsabilidades. Explicou que os questionários são elaborados por tipo de

entidade. Esclareceu que a plataforma não terá outra finalidade que não a de

ser uma forma de “consultor online”. Enfatizou que ela não vai gerar relatórios

para  encaminhamentos  a  outras  entidades,  nem rankings  entre  Municípios.
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Destacou que o objetivo da plataforma é atrair uma governança mais moderna,

por  isso  ela  precisa  do  engajamento  de  todos.  Informou que  o  Estado  do

Paraná está participando e que o Governador manifestou intenção de aderir ao

PNPC publicamente. Pontuou que o MPPR também está participando e que

buscará a adesão das Universidades Estaduais, do TCE-PR e do TJPR. Frisou

a  característica  colaborativa  do  programa.  Apresentou  as  autoridades

presentes. Registrou a ausência de representantes da Uvepar.

Luiz Gustavo reforçou que o PNPC é uma iniciativa nacional. Mencionou que

foi realizado um evento técnico pelo Youtube para explicar a estratégia, cujo

link de acesso já conta com 100 mil visualizações. Explicou que a plataforma

serve como uma autoavaliação contínua. Pontuou que ela não visa a expor

nenhum órgão participante e que possui viés colaborativo, pois une órgãos de

controle interno. Asseverou a importância de capacitar e prevenir. Esclareceu

que não há custos a serem despendidos e que, desde o menor até o maior

município, além de órgãos de controle federais, tais como o TCU, também vão

se autoavaliar.

Raul  Siqueira  frisou  que  o  Governo  do  Estado  é  totalmente  aderente  à

proposta e que o Governador já manifestou autorização e concessão para que

possa ser preenchida essa métrica. Explanou sobre a prevenção dos atos de

corrupção  e  a  melhoria  da  governança  pública  advinda  dessa  metodologia

inédita. Citou nomes de autoridades presentes e encorajou todos a tornar o

Estado do Paraná o protagonista deste programa em nível nacional, buscando

pelo rápido preenchimento e evolução da plataforma. Declarou que já reservou

agenda com o Governador do Estado para a semana que vem e que até o

meio  da  semana  poderá  confirmar  data  e  hora  para  que  se  realize  um

lançamento  formal  no  PNPC  em  âmbito  estadual.  Convidou  todas  as

autoridades aqui presentes para que possam participar virtualmente. 

Maurício disse que a ideia com esta agenda é que o Governo do Estado lidere

o movimento e atraia a participação dos demais poderes. Falou que convidará

os Presidentes do TJPR, da ALEP, do TCE-PR, o Procurador-Geral de Justiça

do  MPPR e  demais  autoridades  para  este  evento.  Sugeriu  a  Luciano  que
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franqueie  o  link de  acesso  para  que  os  convidados  possam  compreender

melhor do que se trata o PNPC e o e-Prevenção. 

Luciano mencionou  que  já  disparou  os  e-mails,  mas  que  enviará  novos

convites. 

Suzie Pucillo declarou que a iniciativa é de suma importância e que muitos

gestores que estão assumindo ainda não possuem conhecimento de gestão

pública.  Enalteceu  a  iniciativa  que  resguarda  a  figura  do  gestor  público.

Informou que repassará todos os detalhes desta reunião para o Presidente e o

Vice-Presidente da AMP para que seja levado a todos os Municípios do Paraná

a importância da adesão e da alimentação do sistema. Ficou à disposição para

contribuir. 

Cezar Ziliotto mencionou que foi gestor público por 12 anos e que sempre foi

um  grande  defensor  desses  instrumentos  de  colaboração  entre  órgãos.

Pontuou  que  a  plataforma  é  fundamental  não  apenas  para  se  evitar  a

corrupção,  mas  também  para  aumentar  a  eficiência  e  a  transparência.

Mencionou que seria  interessante fazer  uma reunião de apresentação mais

operacional  para  a  AMP,  que  poderá  ser  a  grande  propagadora  dessa

ferramenta nos Municípios. 

Maurício afirmou que é possível ajustar esta apresentação. Declarou que a

AMP e a Uvepar serão chamadas para esta reunião da próxima semana, além

de outros órgãos dos diversos poderes, ocasião em que o Estado do Paraná

prestará o seu apoio e conclamará pelo apoio de outros órgãos à iniciativa,

inclusive porque se trata de pauta da atual gestão, que vem desenvolvendo de

forma pioneira no Brasil o programa de  compliance.  Delineou que, uma vez

tornada pública a abertura do PNPC no Paraná, na sequência marcará com os

prefeitos e vereadores para mostrar a plataforma.

Cezar Ziliotto manifestou concordância.

Suzie  Pucillo enfatizou  que  a  adesão  do  Estado  no  Paraná  ao  programa

reforçará a iniciativa. Disse que pode  levar a proposta para a Uvepar, já que

mantém bom diálogo com o Presidente e o Procurador Jurídico da Associação.
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Maurício agradeceu e enalteceu a ajuda e a liderança. Explicou que Luciano

concederá os acessos necessários.

Cezar Ziliotto  solicitou  que  o  acesso  seja  concedido  à  Advogada  Kamille

Ziliotto, que o disponibilizará aos indicados pela AMP.

Leonardo consultou se havia mais alguma complementação a ser feita, ao que

se  disse  não.  Colocou  a  Comissão  Permanente  de  Prevenção  e  Controle

Social à disposição para outras reuniões.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião.

DELIBERAÇÕES

nº Ação Responsável Previsão

1

Pré-agendada reunião para a próxima semana, em
dia e horário ainda não definido, com a participação
do  Governador  do  Estado  e  outras  autoridades:
presidente  do  TJPR,  ALEP,  TCE-PR,  Procurador-
Geral de Justiça do MPPR, entre outros, além da
AMP  e  da  Uvepar  para  lançamento,  adesão  ao
PNPC e fomento da participação dos Municípios e
Câmaras paranaenses.

Maurício
Kalache e
Raul Clei
Coccaro
Siqueira

A definir.

2
Conceder  acesso  à  plataforma  PNPC  aos
representantes da AMP e da Uvepar.

Luciano
Cássio de

Souza
--

Acréscimos do chat

Maurício Kalache (044) 99125290 mkalache@mppr.mp.br

Luiz Gustavo Andrioli (41) 988184842 luizl@tcu.gov.br

Luciano Cássio (041) 98893-6902 Luciano TCU souzalc@tcu.gov.br 

Matheus Gruber (041)3883-4010 matheusk@cge.pr.gov.br

Suzie Pucillo (44) 99981-7927
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