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FATO RELEVANTE 

 

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

na Resolução CVM nº 44/2021 e em complemento aos Comunicados ao Mercado de 20 

de julho de 2020 e 23 de junho de 2021 e ao Fato Relevante de 12 de agosto de 2021, 

comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o andamento das 

investigações relativas à operação “Ductos”: 

 

Considerando a deliberação na 7ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de 

Administração, no 3º trimestre de 2021, concluiu-se a análise dos achados da Equipe 

de Investigação, levados ao conhecimento do Conselho de Administração em 22 de 

julho de 2021, resultando em R$4.168 (R$3.595 líquido de impostos), registrando-se a 

débito no resultado, na rubrica de “Perdas”, em contrapartida na rubrica “Ativo Intangível 

– Ampliação de Redes de Água e Esgoto” R$3.102 e, no resultado, na rubrica de 

“Gastos com Manutenção de Redes” R$1.066. Portanto, a Provisão de R$5.949, 

registrada nas informações contábeis intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2021, 

foi suficiente para a baixa desses valores, sendo revertida e efetuados os registros nas 

respectivas rubricas contábeis. 

 

Em 23 de setembro de 2021, na 9ª/2021 Reunião Ordinária, o Conselho de 

Administração tomou conhecimento, pela CEI-Comissão Externa de Investigação, de 

novos achados considerados relevantes e aprovou as sugestões apresentadas pelo 

Comitê de Auditoria e, após diligências, em 21 de outubro de 2021, na 10ª/2021 Reunião 

Ordinária, o Conselho de Administração deliberou a (i) criação de um grupo de trabalho 

especial para, no prazo de 50 dias, mensurar possíveis ajustes adicionais nas 

demonstrações contábeis da Companhia e (ii) antecipação do plano de trabalho da 

Auditoria Interna para que no último bimestre de 2021, sejam realizados testes dos 

controles internos aprimorados. 

 

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

sobre o andamento deste assunto. 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2021. 

 

 

Abel Demetrio 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


