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CARTA ABERTA DO INSTITUTO PARANAENSE DE COMPLIANCE (IPACOM) À 
CLASSE POLÍTICA PARANAENSE EM DEFESA DAS BOAS PRÁTICAS DE 

TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E COMPLIANCE NOS MANDATOS A SEREM 
ASSUMIDOS PELOS(AS) VEREADORES(AS) E PREFEITOS(AS) 

 
O INSTITUTO PARANAENSE DE COMPLIANCE (IPACOM), que tem como 

parte de sua missão “tornar o estado do Paraná referência global no combate à 

corrupção de qualquer tipo” e como objetivo social o fomento de boas práticas de 
transparência, compliance e integridade, acredita que seu propósito somente será 

alcançado quando o cidadão brasileiro tiver consciência da importância desta luta e 

puder exercer, na mais absoluta plenitude, os direitos e garantias que lhe foram 

afiançadas pela Constituição da República, de 1988.  

As atividades do IPACOM têm sido pautadas em valores e princípios que 

acreditamos serem fundamentais para a criação do país que almejamos, mas a 

sociedade se constrói com as ações cotidianas de todos os seus membros. A busca por 

um país mais íntegro e justo é, portanto, uma construção coletiva e, como tal, deve ser 

persuadida em todas as esferas. 

Com o avizinhar das eleições municipais, o IPACOM adota posicionamento 

público, firme e apartidário, destacando a importância da observância de todo 

regramento eleitoral vigente para que o processo ocorra dentro da mais absoluta 

transparência, legalidade e conformidade.  

Ademais do processo eleitoral em si, esperamos que a condução dos mandatos 

assumidos pelos(as) futuros(as) vereadores(as) e prefeitos(as) do estado do Paraná dê-

se com ética, lisura, transparência e respeito aos cidadãos.  

Para isso, defendemos que cada candidato(a) tenha consciência da magnitude 

do cargo e da função que almeja e, ao longo de seu mandato, exerça os seguintes 

compromissos: 

 

1. Desenvolva uma cultura ética, promovendo campanhas de conscientização 

sobre transparência pública, controle social, participação cidadã, prevenção a 

todos os tipos de corrupção e luta contra a impunidade; 
2. Lidere pelo exemplo, adotando mecanismos e procedimentos efetivos de 

prevenção, detecção e resposta aos riscos e inconformidades; 

3. Diligencie apropriadamente antes da seleção e contratação de pessoal, 
realizando escolhas técnicas, com bons antecedentes, avaliando com 

recorrência seus respectivos desempenhos e dando transparência ao processo 

de seleção; 
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4. Estabeleça diretrizes e garanta a transparência e a prestação de contas, com 

dados completos e acessíveis, garantindo que indícios de irregularidades sejam 

apurados; 

5. Adote medidas que previnam conflitos de interesses, bem como a 

obrigatoriedade de apresentação pelos agentes políticos de declarações 

patrimoniais e de informações financeiras, conforme o caso; 

6. Desenvolva e estabeleça códigos de conduta para os servidores públicos que 

contenham altos padrões de comportamento ético, probidade, integridade e 

transparência;  

7. Disponibilize canais apropriados e eficientes de comunicação e de denúncias, 

aprimorando os mecanismos de controle interno necessários; 

8. Fortaleça as instituições democráticas para a prevenção e o combate à 

corrupção, outorgando às autoridades públicas competentes a autonomia 

necessária e as garantias indispensáveis para o correto desempenho de suas 

funções;  

9. Incentive a participação eficaz e o controle social das políticas públicas de 

prevenção e combate à corrupção, bem como contribua para que empresas 

públicas e privadas desenvolvam e/ou implementem programas de 
capacitação e promoção da integridade, em todos os níveis; 

10. Adote ferramentas eficazes e eficientes de promoção à integridade e ao 
compliance na esfera pública, nos moldes da Lei Estadual nº 19.857/2019 e 

Decreto Estadual nº 2902/2019, que instituiu o Programa de Integridade e 

Compliance da Administração Pública do Estado do Paraná. 

 

Esta carta aberta pode ser subscrita por você, candidato(a) que se identifica com essa 

luta, e entende a importância de agir proativamente para a construção de uma 

sociedade íntegra, justa e livre da corrupção. 

 

Curitiba, 02 de julho de 2020. 
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