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Nome do Participante 
 
MARCELO KOAKOSKI DA SILVEIRA 
 
Cargo 
 
Auditor 
 
Email Institucional 
 
mksilveira@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (46) 3523-1049 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Tenente Camargo, 2112 
 
Cidade 
 
Francisco Beltrão - Paraná 
 
CEP 
 
85601-610 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CONTROLE 
SOCIAL 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

●  Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 
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Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

●  Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

●  Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 
 

●  Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

●  Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 
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Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Fortalecer e contribuir para o aprimoramento das Promotorias em relação ao 
orçamento público, assim como a sua importância no combate à corrupção e ao 
incentivo da instrumentalização do controle social. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Desenvolver cursos e projetos itinerantes junto às Promotorias, visando elucidar 
temas importantes no que tange ao processo orçamentário adotado no setor 
público, contribuindo com os objetivos institucionais da Instituição, principalmente 
no que tange ao combate à corrupção. Trazer para o debate institucional temas 
importantes que possam contribuir com o fortalecimento do controle social, como 
por exemplo: Transparência pública, orçamento participativo e instrumentalização 
do controle social. Fortalecer o nome da Instituição junto à sociedade civil 
organizada. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Contribuir com o aperfeiçoamento das promotorias no que tange a um importante 
de análise - o orçamento - público, tendo como resultado uma maior eficácia e 
efetividade no combate à corrupção através da análise dos orçamentos públicos 
municipais. Desenvolver junto à sociedade através de palestras (que poderão ser 
realizadas em conjunto com as promotorias) sobre a transparência, ética e 
controle das contas públicas. Estas palestras poderão ser realizadas em escolas, 
associações e terão como resultado uma maior parceria entre a sociedade civil 
organizada e o parquet no combate à corrupção. Quanto ao impacto institucional, 
projetos desta natureza poderão fortalecer o nome da instituição junto à 
sociedade, como uma entidade que também desenvolve ações preventivas e 
sociais de combate a corrupção. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Projetor multimídia; - Veículo (já disponível na comarca de Francisco Beltrão) - 
Espaços que podem ser disponibilizados por universidades, escolas ou outras 
instituições; - Material didático para ser utilizado em cursos junto às Promotorias e 
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outras para utilização em escolas e demais entidades. - Parcerias entre as 
entidades de classe, como o Conselho Regional de Contabilidade e o Ministério 
Público em eventos e palestras. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
A ideia deste tema teve por base dois projetos muito bem desenvolvidos e 
aplicados nas Promotorias de Francisco Beltrão e Guarapuava, como seque o 
atalho das reportagens em anexo.  
 
http://www.jornaldebeltrao.com.br/geral/unisep-e-mp-promovem-curso-para-
promotores-de-justica-81371/  
 
http://www.diariodeguarapuava.com.br/noticias/regiao/17,19886,21,03,seminario-
aborda-praticas-legislativas.shtml  
 
Além disso, como auditor do Ministério Público, tive como ideia desenvolver 
projetos que contribuíssem com uma frequente necessidade a mim colocada pelas 
promotorias da região, no sentido de obter um maior entendimento do processo 
orçamentário. Como restrição, teríamos a questão da demanda de serviço local e o 
encaixe de tempo, no resto, o custo-benefício é extremamente compensador. 
Sugiro que na análise deste tema, que sejam questionados Promotores que 
participaram e gostaram do projeto: Dra Melissa Cachoni Rodrigues, Dr. Murillo 
Cezar, e Dra. Leandra Flores (que me possibilitou realizar uma palestra sobre 
orçamento público para vereadores de 23 municípios na cidade de Guarapuava). 
 
 


