
 

 
 

 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
DRENAGEM URBANA – PONTAL DO PARANÁ 

 

 
 
A Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná, com o apoio da Rede Ambiental das Bacias 
Hidrográficas e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção 
ao Meio Ambiente, realizou, na última quarta-feira (11/02), das 19h às 21h30, reunião 
pública para tratar de problemas recorrentes no esgotamento sanitário e drenagem urbana 
da cidade. A reunião contou com a participação de autoridades municipais, representantes 
da SANEPAR e do Instituto das Águas do Paraná. 

 
Durante o encontro, foram relatadas, pela equipe técnica do Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, situações de lançamento 
irregular de esgoto por particulares e ligações clandestinas da água pluvial no sistema de 
coleta de esgotos. Ainda, que nas ruas e no calçadão do balneário de Shangri-lá há refluxo 
de esgoto pelos poços de visita (bueiros) em direção às bocas de lobo. Outro ponto 
apresentado foi o alagamento completo das ruas mais próximas da orla quando da 
ocorrência de fortes chuvas. Também exposto que foram recebidas, pelo Ministério 
Público, notícias de que diversos veranistas, principalmente crianças, teriam ido embora 
antes do programado pela ocorrência de diarreias e vômitos durante o verão, sendo que 
eles acreditam que o problema esteja relacionado à contaminação dos balneários por 
efluentes de esgoto. 

 
Em resposta aos problemas apresentados, a SANEPAR, companhia que presta o serviço 
público de esgotamento sanitário, expôs como se dá a prestação do serviço no Município, 
os desafios inerentes à manutenção dos sistemas no litoral em cada época do ano, como 
procuram evitar o refluxo de esgoto, as formas existentes para redução da infiltração de 



 

 
 

 

água pluvial na rede esgoto e os projetos de expansão da rede previstos para os próximos 
anos. 

 
O Município de Pontal do Paraná, responsável pelo sistema de drenagem urbana, 
expôs que há inúmeros problemas relacionados às habitações irregulares no Município, 
dificuldades na limpeza dos canais de drenagem e empecilhos burocráticos para a 
manutenção da microdrenagem. 

 
O Ministério Público esclareceu sobre as responsabilidades legais a respeito os temas 
tratados, procedeu a algumas recomendações ao Município, à companhia e ao Instituto das 
Águas do Paraná, que se comprometeram a direcionar esforços para solução dos problemas 
relatados, tendo sido ressaltado que outras reuniões sobre estes e outros temas afins serão 
realizadas com o objetivo de melhorar o saneamento básico em Pontal do Paraná. 

 
Participaram da reunião Ricardo Scartezini Marques - Promotor de Justiça Substituto da 
Comarca de Pontal do Paraná, Melissa Cachoni Rodrigues - Promotora de Justiça 
Coordenadora Geral da Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas, e Ellery Regina 
Garbelini e Mayara Luiza Paiva, ambas da Equipe Técnica do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente. 


