
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO 

BRANCO DO SUL E ITAPERUÇU 

 

 

Foi realizada ontem (03), audiência pública no Município de Rio Branco do Sul, no 

salão do júri do fórum da Comarca, para tratar de problemas no abastecimento de água 

na cidade. 

 

Foram relatadas pela população situações de falta de água por até 15 dias, fornecimento 

de água fora dos padrões de qualidade, insuficiência de caminhões-pipa para suprimento 

das necessidades, demora na recomposição das calçadas e vias abertas para adequação 

do encanamento e emissão de contas indevidas. A Sanepar, companhia que presta o 

serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário desde 2011, 

alegou dificuldades na adequação do antigo sistema municipal e recebeu as seguintes 

recomendações do Ministério Público: 1) manutenção de um escritório para 

atendimento pessoal dos cidadãos; 2) intensificação da divulgação, pelas diversas 

mídias locais, de eventuais imprevistos, atrasos ou falhas no fornecimento do serviço; 3) 

ampliação do número de caminhões-pipa em caso de falha no abastecimento de água 

pelo sistema; 4) revisão das contas que estiverem em desacordo com os direitos do 

consumidor; 5) maior agilidade no reparo de calçadas e vias danificadas para adequação 

do sistema de abastecimento de água; e 6) instalação, conforme previsto no contrato, do 

Comitê Municipal de Acompanhamento de Prestação dos Serviços; sem prejuízo de 

outras providências extrajudiciais ou judiciais. 

 

A audiência pública foi promovida pelo Ministério Público, organizada pelo Promotor 

de Justiça Rafael Osvaldo Machado Moura, com o apoio da Coordenação Geral da Rede 

Ambiental das Bacias Hidrográficas, pela Promotora de Justiça Melissa Cachoni 

Rodrigues, e dos técnicos Ednei Bueno do Nascimento e Paulo Alfonso Conte, do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio 

Ambiente. 

 

Estiveram presentes, os Prefeitos Municipais e Vereadores de Rio Branco do Sul e 

Itaperuçu, representantes da área jurídica e técnica da Sanepar e do Instituto das Águas 

do Paraná, associações de moradores, líderes comunitários e a população em geral, com 

diversas pessoas afetadas pelos problemas citados. 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


