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FATO RELEVANTE 
 

 

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

disposto nas Instruções da CVM e, em complemento aos Comunicados ao 

Mercado de 20 de julho de 2020 e 23 de junho de 2021, comunica aos seus 

acionistas, investidores e ao mercado em geral o andamento das investigações 

relativas à operação “Ductos”: 

 

1. Em 22 de julho de 2021, na 7ª/2021 Reunião Ordinária, o Conselho de 

Administração da Companhia tomou conhecimento pela Comissão 

Externa de Investigação-CEI de determinados achados preliminares 

considerados relevantes que foram identificados pela Equipe de 

Investigação, mas que carecem de procedimentos adicionais para 

confirmação dos fatos e mensuração dos seus efeitos, conforme 

aplicável, e na mesma reunião ordinária deliberou por: (I) designar a 

Auditoria Interna, em conjunto com a Diretoria Adjunta de Governança, 

Riscos e Compliance com o objetivo de realizar trabalho interno visando: 

(a) consolidar os referidos achados preliminares da Equipe de 

Investigação com os resultados dos trabalhos até então executados, e 

futuro encaminhamento às autoridades competentes; (b) analisar se os 

reforços nos controles internos realizados pela Companhia são suficientes 

frente os  achados; (c) analisar se as alterações nos programas de 

controles internos da Companhia, implementados em virtude dos 

trabalhos da Força Tarefa e Auditoria Interna, são efetivos na mitigação 

dos riscos relacionados aos contratos semelhantes; e (d) com o apoio da 

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores (“DFRI”), mensurar 

os possíveis ajustes nas demonstrações contábeis, conforme aplicável, 

considerando que procedimentos adicionais precisam ser feitos visando 

suportar qualquer tipo de mensuração. 

 

2. Em 23 de julho de 2021, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ponta 

Grossa/PR recebeu denúncia do Ministério Público do Paraná datada de 



 

 

22 de junho de 2021, em face de determinados empregados da Sanepar 

e empresas envolvidas na “Operação Ductos”. Alguns empregados 

citados na denúncia continuam como colaboradores na Companhia, 

mesmo porque é preciso observar o rito previsto na legislação trabalhista, 

sendo certo que a Administração da Sanepar está atuando para 

implementação das providências cabíveis com relação ao assunto. 

 

Em função da denúncia do Ministério Público datada de 22 de junho de 2021, 

conforme acima, que menciona atos ilícitos relacionados ao Sistema de Gestão 

de Manutenção referente ao período de 2015 a 2018 e Materiais referente ao 

período de 2010 a 2019,  no valor de R$5.949 mil,  a Companhia registrou 

provisão do referido montante nas rubricas “Provisão para Contingências – 

Resultado” e “Provisões – Passivo Não Circulante”, podendo a mesma ser 

atualizada em função dos procedimentos adicionais deliberados na 7ª/2021 

Reunião Ordinária. 

 

A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral 

informados sobre o andamento deste assunto. 

 

 

Curitiba, 12 de agosto de 2021. 

 

 

Abel Demetrio 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


