
Ofício nº 006/2021                                                    Curitiba, 19 de janeiro de 2021.

Prezada Senhora Procuradora-chefe:

Cumprimentando-a, venho respeitosamente a sua presença

para noticiar-lhe que durante a 36ª Reunião do Colegiado da Rede de Controle da Gestão

Pública – Paraná, levada a efeito no último dia 04.12.2020, foram eleitos, para mandato de

dois anos, os novos integrantes da Coordenação Executiva, restando assim identificados:

Coordenador
Maurício Kalache (MPPR)
Procurador de Justiça
Fone: (44) 99125-2990
E-mail: mkalache@mppr.mp.br

Coordenador Adjunto
Luiz Gustavo Gomes Andrioli (TCU)
Secretário de Controle Externo
Fone: (41) 3218-1350
E-mail: LUIZL@tcu.gov.br

Secretário
Raul Clei Coccaro Siqueira (CGE)
Controlador Geral do Estado
Fone: (41) 3883-4002
E-mail: gabinetecge@cge.pr.gov.br

Secretário Substituto
José William Gomes da Silva (CGU)
Superintendente Regional PR
Fone: (41) 3320-8386
E-mail: jose.w.silva@cgu.gov.br

Excelentíssima Senhora Doutora PAULA CRISTINA CONTI THÁ

DDª. Procuradora-chefe da Procuradoria da República no Paraná 

Ministério Público Federal no Estado do Paraná

Curitiba – Paraná 
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Ao  iniciar  as  atividades  deste  ano  de  2021,  colho  a

oportunidade para solicitar-lhe que confirme a designação do representante do  Ministério

Público Federal no Estado do Paraná e de seu suplente junto ao  Colegiado da Rede ou

proceda nova indicação, a fim de que possamos contar com sua presença na próxima reunião

designada para o dia 05 de fevereiro de 2021, às 10:00, por meio virtual.

Além do Colegiado, a Rede de Controle da Gestão Pública

do  Estado  do  Paraná  mantém  cinco  Comissões  Permanentes,  para  as  quais  igualmente

solicito-lhe  a  indicação  de  seus  respectivos  representantes  (titular  e  suplente),

preferencialmente diversos daqueles que comporão o Colegiado.

As Comissões Permanentes são as seguintes:

• de Acesso e Intercâmbio de Informações 

• de Capacitação

• de Prevenção e Controle Social

• de Inteligência

• de Proposição Legislativa

Finalmente,  registro-lhe  que  o  intercâmbio

interinstitucional permanente tem se mostrado um mecanismo de fundamental importância

para a  realização dos propósitos constitucionais da República,  concretizando-se o modelo

cooperativo do federalismo brasileiro.

Sendo o que se apresenta, consigno-lhe manifestação de

consideração e elevado respeito.

Atenciosamente.

Maurício Kalache

Procurador de Justiça

Coordenador da Rede de Controle
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