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A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em cumprimento ao disposto 

na Instrução CVM nº 358/2002 e demais instruções pertinentes, comunica aos seus 

acionistas, investidores e ao mercado em geral, a conclusão das investigações 
relativas às operações “Rádio Patrulha” e “Integração”. 
 
Ao final de 2018 tornou-se pública a delação do Sr. Nelson Leal Júnior no âmbito da 

operação denominada “Rádio Patrulha”, a qual faz menção, dentre outros, a alguns 
ex-administradores da Companhia.  A “Operação Rádio Patrulha” investiga um 
suposto esquema de pagamento de propina para desvio de recursos por meio de 
licitações no programa “Patrulha do Campo”, o qual tinha como objetivo a 

recuperação de estradas rurais do Estado do Paraná. A “Operação Rádio Patrulha” 
tornou réu um ex-administrador da Companhia. 
 

A “Operação Integração” investiga suposto esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro, que teria perdurado de 1999 a 2018 e está relacionado aos procedimentos 

de concessão de rodovias federais no Estado do Paraná do denominado Anel da 

Integração. No âmbito da “Operação Integração”, um dos colaboradores do 

Ministério Público Federal também mencionou em seu acordo alguns ex-

administradores da Companhia. 

 

Considerando a deflagração dessas operações, após diligências internas, a 

Companhia, constituiu uma Comissão Externa de Investigação (“CEI”), e contratou 

o escritório de advocacia Tauil & Chequer Advogados, e a consultoria Ernst & Young 

– EY (conjuntamente, “Equipe de Investigação”) para condução de uma investigação 

forense independente, sob coordenação da CEI, e apuração de determinados fatos, 

alegações e eventuais irregularidades/inconformidades decorrentes dessas 

operações. 

A investigação forense independente relativa às alegações decorrentes das 

Operações acima, foi concluída pela Equipe de Investigação em abril de 2021 e o 
relatório final foi encaminhado ao Conselho de Administração, com recomendações 
de melhorias nos processos de governança e controles internos, as quais estão, em 
parte, implementadas ou em vias de implementação. 

 
 

Curitiba, 13 de maio de 2021. 
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