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IV

APRESENTAÇÃO 

Este documento corresponde ao Volume I do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Paranaguá - PR, em conformidade com o Contrato nº. 158/2010. 

A elaboração do PMSB abrange o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

dos setores de saneamento básico, que, por definição, engloba abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e; drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas. 

O Plano de Saneamento Básico do município de Paranaguá visa estabelecer um 

planejamento das ações de saneamento no município, atendendo aos princípios da Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) com vistas à melhoria da salubridade 

ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública.  

Neste volume serão apresentados o plano de trabalho, o plano de mobilização social 

e os momentos da participação da sociedade na elaboração do PMSB, trazendo material de 

divulgação, fotografias, atas, listas de presença, formulários de propostas levantadas etc. 

Ainda, este volume contém um DVD com as gravações em áudio e vídeo das audiências 

públicas e materiais de divulgação dos momentos, por veiculação digital. 
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1 PLANO DE TRABALHO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A elaboração do PMSB contará com um processo de mobilização social, que será 

realizado pelos representantes do Município por meio dos Grupos de Trabalho Executivo e 

Consultivo e contará com a assessoria da equipe técnica da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria. 

 

1.1 METODOLOGIA 

A elaboração do PMSB se dará conforme os princípios e diretrizes estabelecidas 

pela Lei Federal nº. 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e conforme o termo de referência. Na 

Figura 1.1 observa-se o fluxograma simplificado das principais atividades a serem 

desenvolvidas. 

 
Figura 1.1 – Fluxograma das principais atividades 

 

O trabalho será desenvolvido conforme descrito a seguir, em diversas fases, de 

acordo com a especificidade do município. 
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1.2 FASES DE ELABORAÇÃO DO PMSB 

FASE I – PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Nesta primeira fase, a equipe técnica da DRZ apresenta por meio deste documento a 

proposta do Plano de Trabalho, contendo: metodologia geral de construção do PMSB, 

descrição das atividades necessárias para cumprir os objetivos de cada fase de elaboração 

do PMSB, processo de participação da sociedade, cronograma das fases de elaboração dos 

produtos, previsão de audiências públicas, detalhamento das responsabilidades de todos 

agentes envolvidos no processo (consultoria, grupos executivo e consultivo) e definição das 

unidades de planejamento para aquisição de informações básicas, sendo, 

preferencialmente, bacias hidrográficas, consórcios ou regiões administrativas. 

A participação da sociedade deve ser estimulada durante o processo por meio de 

estratégias adequadas a realidade do município. Inicialmente, serão compostos pelo 

município os Grupos Executivo e Consultivo de Saneamento, os quais representam uma 

estrutura mínima de participação efetiva em todo processo, sendo constituído da seguinte 

maneira: 

 Grupo Executivo: formado por consultores e técnicos da área de Saneamento 

e das Secretarias Municipais que tenham interfaces com saneamento, assim 

como por professores, pesquisadores, estudantes de Universidades e 

representantes da sociedade civil. Este grupo deve trabalhar para a 

construção do PMSB, com assessoria da equipe técnica da DRZ, fornecendo 

informações e dados, acompanhando os estudos, auxiliando e analisando a 

pertinência das proposições, realizando reuniões técnicas e de mobilização 

social. 

 Grupo Consultivo: formado por representantes das instituições do Poder 

Público Municipal, Estadual e Federal relacionadas com o saneamento 

básico, além de membros dos Conselhos Municipais e representantes de 

organizações da Sociedade Civil, que deverão acompanhar o processo e dar 

contribuições aos trabalhos realizados. 

Para garantir o andamento do processo de elaboração e implementação do PMSB, 

os grupos de trabalho participarão de reunião técnica para discussão pertinente e 

treinamento para capacitação a respeito das fases de desenvolvimento do Plano. 

No processo de participação da sociedade estarão incluídas duas audiências 

públicas, sendo a primeira prevista após a entrega e aprovação do diagnóstico dos serviços 

de saneamento e a segunda, com a finalização do plano.  

O processo de mobilização social se dará de forma a atender os seguintes objetivos: 



MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

 
 

 
                 Gestão Ambiental 
 www.drz.com.br 

 

10

 Sensibilizar a comunidade para a participação das atividades previstas para 

elaboração do PMSB;  

 Inserir os conteúdos referentes às questões do saneamento no município; 

 Definir grupos de representação; 

 Promover capacitação dos representantes; 

 Apresentar o trabalho desenvolvido para conhecimento, sugestões e 

aprovação pelo Município. 

FASE II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E SEUS IMPACTOS NAS CONDIÇÕES DE VIDA DA 

POPULAÇÃO 

Os estudos para o diagnóstico serão elaborados a partir de dados secundários e 

primários, quando necessário.  

O diagnóstico dos serviços públicos de saneamento básico englobará as zonas 

urbana e rural e será elaborado com base nas informações bibliográficas, inspeções de 

campo, dados secundários disponibilizados e em questionários aplicados nas localidades 

inseridas na área de estudo, conforme necessidade. A base cartográfica a ser adotada para 

detalhamento do plano será fornecida pelo município, assim como todas as demais 

informações de que é detentora ou de que possa ter acesso. 

O diagnóstico conterá entre outros: 

 Princípios e considerações gerais, legislação pertinente, diretrizes gerais para 

os setores do saneamento básico; 

 Caracterização geral do município; 

 Aspectos socioeconômicos e ambientais relevantes para realização de 

estudos e avaliação do sistema de saneamento; 

 Indicadores sanitários, de saúde, socioeconômicos e ambientais; 

 Caracterização, descrição, análise e avaliação dos serviços públicos de 

saneamento básico:  

o Abastecimento de água; 

o Esgotamento sanitário; 

o Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

o Drenagem e manejo de águas pluviais. 

 Sistematização das informações: a metodologia a ser adotada na análise e 

sistematização das informações em cada setor do saneamento básico será a 

CDP - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. Após a classificação 

dos elementos, a já referida metodologia definirá as áreas prioritárias de ação 
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com a sistematização destas informações e espacialização das mesmas em 

mapas para apresentação. 

FASE III - ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO 

O Plano de Saneamento será elaborado em ambiente de Geoprocessamento, sendo 

utilizado do SIG para apresentação e análise dos diagnósticos e propostas. Dessa forma, a 

manipulação dos dados e a visualização da situação de cada serviço ofertado pelo 

município serão facilitadas, auxiliando na identificação das deficiências dos setores de 

saneamento e na tomada de decisões.  

Será criado um banco de dados georreferenciado contando as informações 

coletadas no decorrer da elaboração do Plano, até a presente fase, intitulado Sistema de 

Informações Geográficas do Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá (SIG - 

PMSBP), e entregue ao município. O SIG permitirá a visualização espacial de todos os 

dados referentes ao município no que tange a saneamento e se mostra uma ferramenta 

essencial para o planejamento urbano. 

FASE IV - OBJETIVOS, METAS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Nesta fase serão feitas as projeções das carências dos serviços de saneamento, os 

objetivos e metas para o horizonte de projeto (20 anos), particionadas em: imediatas ou 

emergenciais - até 3 anos, curto prazo - 4 a 9 anos, médio prazo - 10 a 15 anos e de longo 

prazo - 16 a 20 anos.  

Os prognósticos das necessidades referentes aos serviços públicos de saneamento 

básico e a análise e seleção das alternativas serão realizadas de forma a projetar os 

estados progressivos de desenvolvimento, visando a melhoria das condições em que vivem 

as populações urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou 

impedir a ocorrência de doenças relacionadas com o meio ambiente. Serão construídos 

cenários alternativos para orientar o processo de planejamento do saneamento básico e 

encontrar soluções que compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade 

ambiental, a prestação dos serviços e a equidade social nos municípios.  

A partir dos resultados das propostas de intervenção nos diferentes cenários, será 

selecionado o conjunto de alternativas que promoverá a compatibilização quali-quantitativa 

entre demandas e disponibilidade de serviços, o qual se caracterizará como o cenário 

normativo, que deverá nortear as ações do setor para atingir a situação desejada e 

necessária, tendo em vista as projeções realizadas. 

FASE V - AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
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Para as situações de emergência e contingência serão estabelecidos os planos de 

ações. Estes planos serão criados para casos de racionamento e aumento de demanda 

temporária. Da mesma forma, também serão elaboradas regras de atendimento e 

funcionamento operacional para situação crítica na prestação dos serviços de saneamento 

básico. 

FASE VI - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES 

PROGRAMADAS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PMSB 

Para avaliação sistemática das ações programadas, além de elaborar um programa 

para monitoramento e avaliação dos resultados do PMSB, será constituída uma comissão 

de acompanhamento e avaliação formada por representantes, autoridades e/ou técnicos das 

instituições do Poder Público Municipal, Estadual e Federal relacionadas com o saneamento 

ambiental, além de membros da Defesa Civil, do Conselho Municipal de Saneamento, de 

Saúde, de Meio Ambiente e de representantes da Sociedade Civil.  

A institucionalização do Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará 

alterações administrativas e proposição de legislação básica referente à Política Municipal 

de Saneamento. 

FASE VII - MODELO DE GESTÃO - ESTRUTURA PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO NO MUNICÍPIO. 

Com o objetivo de promover o equilíbrio de forças entre os prestadores dos serviços 

dos quatro setores de saneamento: água, esgoto, resíduos e drenagem, e seus usuários, 

será criada a estrutura para a regulação dos serviços.  

A regulação, com fundamento no artigo 11, caput III da Lei Federal nº 11.445/07, 

prevê a garantia de: transparência dos serviços; obediência à Lei acima citada e ao Plano 

Municipal de Saneamento, preservação e respeito à autonomia municipal em relação à 

prestação dos serviços públicos de saneamento; estabelecimento do alcance das atividades 

de regulação, definição do modelo jurídico a ser seguido e o alcance; estabelecimento da 

estrutura organizacional e de pessoal necessária no Ente Regulador; criação e 

sistematização dos procedimentos administrativos e de mecanismos para que seja possível 

aos usuários a efetiva participação nas atividades regulatórias; dentre outras medidas que 

finalizarão na criação do Ente Regulador ou vinculação à estrutura regulatória já existente. 

FASE VIII - RELATÓRIO FINAL DO PMSB 

O documento final do PMSB corresponde aos trabalhos desenvolvidos nas fases 

descritas anteriormente.  
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Os produtos decorrentes dos estudos serão entregues por meio dos seguintes 

relatórios: 

I. Plano de trabalho; 

II. Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da 

população; 

III. Sistema de Informações Geográficas (SIG - PMSBP); 

IV. Objetivos, Metas e Alternativas para a Universalização dos Serviços de 

Saneamento; 

V. Ações para Emergência e Contingência; 

VI. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática das Ações 

Programadas e Institucionalização do Plano; 

VII. Modelo de Gestão – Estrutura para Regulação dos Serviços de Saneamento; 

VIII. Volume Final do PMSB. 

1.3 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A participação da população em processos decisórios é fundamental para garantir a 

corresponsabilidade entre órgão público e comunidade. Conforme termo de referência, o 

Município deve conceber mecanismos de envolvimento da sociedade durante todo o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. Assim, para 

participação da população de Paranaguá, foi desenvolvido o seguinte plano de mobilização 

social.  

1.3.1 OBJETIVOS E METAS 

O Plano de Mobilização será desenvolvido com os seguintes objetivos: 

 Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para o Município de 

Paranaguá – PR; 

 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de 

saneamento ambiental no Município e suas implicações na qualidade de vida; 

 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e 

conservação ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o 

desenvolvimento de valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais 

necessárias para adoção de uma política de saneamento ambiental; 

 Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão 

ambiental; 
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 Sensibilizar a comunidade para participação das atividades referentes ao 

PMSB; 

 Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da 

manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos 

e propostas do plano. 

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da sociedade no processo de 

elaboração do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas: 

 Considerar as necessidades da sociedade; 

 Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e 

priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do ponto de vista 

técnico e econômico; 

 Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos investimentos 

feitos para adoção de uma política de saneamento ambiental no Município. 

1.3.2 ESTRUTURAÇÃO 

A mobilização e participação da sociedade, no processo de elaboração do Plano de 

Saneamento Básico de Paranaguá, ocorrerão da seguinte forma: 

 Participação dos Grupos de Trabalho (Grupo Executivo e Consultivo), 

constituídos pelo Município, durante todo o processo de construção do Plano; 

 Reunião com Representantes dos Segmentos Organizados da Sociedade, a 

qual ocorrerá por meio de Reunião Ampliada do Grupo Consultivo; 

 Onze Plenárias Setoriais, distribuídas em uma em Alexandra; seis na área 

urbana abrangendo todas as zonas da região; quatro nas ilhas, sendo uma na 

Ilha de Valadares, uma na Ilha de Amparo, duas na Ilha do Mel (Encantadas 

e Brasília) de forma que se possa atingir toda a população do município; 

 Quatro Plenárias Temáticas com técnicos de Paranaguá dos quatro setores: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

convidados pelo poder público municipal, para participar das discussões 

sobre o PMSB;  

 Seminário de Capacitação dos Delegados; 

 Duas Audiências Públicas. 

Diante do exposto, dentro destas atividades serão contemplados os objetivos dos 

três momentos especificados no termo de referência, ou seja, estas atividades irão: 

 Introduzir o tema e sensibilizar a comunidade; 
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 Inserir conteúdos referentes às questões do saneamento; 

 Definir grupo de representação popular; 

 Apresentar o diagnóstico dos setores relacionados ao saneamento e 

promover a capacitação quanto às deficiências e potencialidades do 

Município, a fim de se elaborar propostas para solucionar os problemas 

locais. 

Esta metodologia de mobilização será adotada pelos Grupos de Trabalho do 

Município por ser considerada adequada, apropriada à realidade de Paranaguá e suficiente 

para atingir os objetivos desejados, envolvendo diferentes atores sociais e promovendo a 

participação efetiva de grupo representativo da sociedade nestas atividades. 

A mobilização para elaboração do PMSB é de competência do Município. Assim, o 

Grupo Executivo, com assessoria da empresa de Consultoria, é responsável pela realização 

de todo o processo de mobilização, reunindo registros das atividades e sistematizando as 

propostas e informações levantadas.  

O Município deve promover ampla divulgação e mobilização da sociedade para 

participação das atividades programadas e repassar as informações e documentos 

necessários aos atores estratégicos, delegados eleitos e membros dos Grupos de Trabalho. 

O processo de mobilização social contemplará as seguintes atividades programadas, 

conforme previsto nas Tabelas a seguir. 
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Tabela 1.1 – Plenárias Setoriais. 

EVENTO OBJETIVOS
PÚBLICO 

DESTINATÁRIO
ESTRATÉGIA DE 

PUBLICIDADE

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS   PARA O 

EVENTO
LOCAL

DATA E 
HORÁRIO

2 - 

3 - 

4 - 

Lista de presença, Crachás 
para os presentes com direito 
a voto, Formulário para 
apresentação de propostas, 
Formulário para cadastro dos 
delegados (Modelos Anexo) 

11 Plenárias Setoriais, 
sendo: 1 em cada Zona 
Urbana (totalizando 4); 
1 em Alexandra, 1 na 
Ilha do Mel, 1 em 
Valdares e 3 nas 
demais ilhas.

a. Apresentação sobre o saneamento básico em Paranaguá e 
objetivos da plenária, capacitação dos presentes quanto ao 
tema; b. Discussão e acolhimento  de propostas; c. Eleição de 
delegados representantes do setor/região, por meio de sistema 
manual, obedecendo ao critério de mais votado para a eleição. 
Nas plenárias setoriais serão eleitos de 1 a 2 delegados por 
região, cada um com um suplente.

Comunidade da Região 
ou Setor 
correspondente.

O município providenciará 
extensa divulgação das 
plenárias, por meio de mídia, 
de convites e outros 
instrumentos e materiais de 
mobilização e divulgação 
considerados adequados e 
eficientes pelo Grupo 
Executivo.

1 - 
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Tabela 1.2 – Plenárias temáticas e capacitação dos delegados. 

EVENTO OBJETIVOS PÚBLICO DESTINATÁRIO
ESTRATÉGIA DE 

PUBLICIDADE

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS   PARA 

O EVENTO
LOCAL

DATA E 
HORÁRIO

4 Plenárias 
Temáticas, 
sendo: Uma 
para cada 
tema dos 
quatro eixos 
do 
saneamento 
básico

a. Apresentação sobre saneamento básico em 
Paranaguá referente à área/eixo em discussão; 
b. Discussão e acolhimento  de propostas; c. 
Eleição de delegados representantes de cada 
tema/eixo, através de sistema manual, 
obedecendo ao critério de mais votado para a 
eleição. Nas plenárias temáticas serão eleitos o 
total de 4 delegados, cada um com um suplente,  
1 delegados por tema/eixo.

Técnicos das áreas dos 
quatro eixos do 
saneamento, envolvendo os 
segmentos  da sociedade 
civil organizada.

A mobilização será realizada 
pelo Grupo Executivo, através 
de: Ofícios; Convites e 
Contatos telefônicos.

Lista de presença para 
inscrição dos presentes, 
Crachás para os 
presentes com direito a 
voto, Formulário para 
apresentação de 
propostas, Formulário 
para cadastro dos 
delegados (Modelos 
Anexo).

Os locais serão definidos com 
antecedência e providenciados 
pelo Grupo Executivo.

1 Seminário 
de 
Capacitação 
dos 
Delegados

a. Aprofundamento das discussões referentes ao 
saneamento no Município; b. Capacitação dos 
delegados com relação às temáticas envolvidas 
no saneamento básico, relação do saneamento 
com as demais áreas do conhecimento e 
aspectos legais.

Delegados.

a. Ofícios de convocação 
enviados com 10 dias de 
antecedência; b. E-mails e 
contato telefônico conforme 
identificada necessidade pelo 
Grupo Executivo; c. Divulgação 
na mídia com uma semana de 
antecedência.

Lista de presença 
(Modelo Anexo).

O local será definido com 
antecedência  e providenciado 
pelo Grupo Executivo.
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Tabela 1.3 – Audiências para aprovação das propostas. 

EVENTO OBJETIVOS PÚBLICO DESTINATÁRIO
ESTRATÉGIA DE 

PUBLICIDADE

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS   PARA 

O EVENTO
LOCAL

DATA E 
HORÁRIO

I Audiência

a. Apresentação e aprovação da sistematização 
das propostas levantadas nas plenárias. Será 
utilizado o critério de 50% mais um dos votos 
dos delegados presentes para aprovação.

Toda a comunidade, sendo 
convocados os delegados, 
Grupo Executivo e 
Consultivo.

a. Publicação em jornal oficial 
com 15 dias de antecedência; 
b. Divulgação na mídia; c. 
Ofícios de convocação 
enviados com no mínimo 10 
dias de antecedência aos 
delegados e Grupos de 
Trabalho; d. E-mails e contato 
telefônico conforme identificada 
a necessidade; e. Convites.

Lista Oficial dos 
Delegados, Lista de 
presença (Modelo 
Anexo), Crachás para os 
presentes com direito a 
voto, etc.

O local será definido com 
antecedência e providenciado 
pelo Grupo Executivo.

A data será 
confirmada 
pelo Grupo 
Executivo após 
a 
sistematização 
das propostas 
das Plenárias - 
Das 19h às 
22h30min.

II Audiência

a. Apresentação do PMSB de Paranaguá com 
todas as etapas desenvolvidas e ênfase nas 
últimas etapas definidas; b. Aprovação dos 
Objetivos, Metas e Ações; c. Aprovação Final do 
Plano e Deliberação.

Toda a comunidade, sendo 
convocados os delegados, 
Grupo Executivo e 
Consultivo.

a. Publicação em jornal oficial 
com 15 dias de antecedência; 
b. Divulgação na mídia; c. 
Ofícios de convocação 
enviados com no mínimo 10 
dias de antecedência aos 
Delegados e Grupos de 
Trabalho; d. E-mails e contato 
telefônico conforme identificada 
a necessidade; e. Convites.

Lista Oficial dos 
Delegados, Lista de 
presença (Modelo 
Anexo), Crachás para os 
presentes com direito a 
voto, etc.

Local será definido com 
antecedência e providenciado 
pelo Grupo Executivo.

A data será 
confirmada 
pelo Grupo 
Executivo - 
Das 19h às 
22h30min.
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1.3.2.1 FUNCIONAMENTO DAS PLENÁRIAS 

As plenárias ocorrerão conforme apresentados nas Tabelas de 1 a 3, seguindo o 

detalhamento dado com relação ao número e distribuição, objetivos e eleição de delegados. 

No entanto, devem-se considerar alguns aspectos adicionais quanto sua realização: 

 A inscrição será feita por meio de lista de presença, com a devida 

identificação e consulta à lista dos participantes das plenárias anteriores (para 

isso, a cada plenária realizada, os nomes dos participantes serão lançados 

numa lista única para a consulta); 

 Os presentes poderão ser divididos em grupos de no máximo 10 pessoas 

para discussão e levantamento de propostas; 

 Todos os presentes, desde que moradores de Paranaguá e idade mínima de 

16 anos, terão direito a voto e poderão se candidatar a função de delegado; 

 As propostas poderão ser apresentadas nas formas oral ou escrita e deverão 

ser aprovadas nas Audiências; 

 O tempo para intervenção oral dos presentes será limitado em três minutos; 

 Os candidatos serão votados pelos demais presentes e os com maior número 

de votos serão eleitos para delegados titulares e suplentes. 

1.3.2.2 FUNÇÕES DOS DELEGADOS ELEITOS NAS PLENÁRIAS 

Os delegados (eleitos e indicados pelo poder público - Grupo Paritário de Delegados) 

irão participar de seminário de capacitação e votarão nas propostas finais do PMSB de 

Paranaguá. Terão o objetivo de representar a população nas Audiências e de aprovar as 

diretrizes, os objetivos, as metas e as ações propostas no Plano de Saneamento. 

O seminário de capacitação dos delegados abordará os seguintes temas: princípios 

da política nacional de saneamento básico, processo de elaboração do PMSB, aspectos 

legais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, o saneamento básico em 

Paranaguá e, a relação do saneamento com as demais áreas do conhecimento. 

1.3.2.3 EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO 

A DRZ realizará reunião de capacitação do Grupo Executivo para sistematização dos 

resultados da Mobilização Social e dará orientação e explicação de como desenvolver esta 

atividade. 
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O Grupo Executivo comporá uma equipe para sistematização dos resultados das 

plenárias sob a supervisão e coordenação do mesmo. A sistematização consiste em reunir 

todas as questões levantadas nas Plenárias, agrupando-as por semelhanças, primeiramente 

por plenária e, na sequência, para todo o Município. Este conjunto de propostas, já 

organizadas e agrupadas, será considerado na definição das diretrizes, objetivos, metas e 

ações do Plano de Saneamento.  

As informações resultantes das plenárias, ou seja, as propostas finalizadas por 

plenária e posteriormente agrupadas para o Município, serão digitadas pela Equipe de 

Sistematização, a qual formulará um relatório com todo o resultado das atividades de 

mobilização, reunindo o número de participantes e delegados eleitos, o cadastro dos 

delegados eleitos, as propostas levantadas e os registros das reuniões (Atas, Fotos, Listas 

de Presença e demais informações). Este relatório deverá ser encaminhado em formato 

digital para a empresa de consultoria para inclusão no PMSB de Paranaguá. 

Esta sistematização deverá ser finalizada antes da I Audiência, uma vez que, nesta 

serão apresentadas as propostas sistematizadas. 

1.3.2.4 RESPONSABILIDADES REFERENTES À EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO 

O Município é responsável por todo o processo de mobilização social.  

Conforme o termo de referência, o Grupo Executivo é responsável por realizar 

oficinas técnicas, mobilizar, registrar todas as reuniões, audiências, audiências e consultas 

públicas do PMSB por meio de Atas, Listas de Presença, Fotos, etc., preparar e reservar os 

locais de realização destas atividades cuidando de toda organização, divulgação, cerimonial, 

distribuição de material, equipamentos de som, projetores e toda a infraestrutura necessária. 

Dessa forma, o Grupo Executivo, representando o Município, é responsável pela execução 

do Plano de Mobilização e deve coordenar e supervisionar a equipe designada para auxiliar 

no processo. 

A empresa DRZ prestará assessoria e consultoria para o desenvolvimento do 

processo de mobilização. Dará orientação técnica para a realização destas atividades e 

auxiliará através da apresentação do diagnóstico e das informações do PMSB, esclarecendo 

o que for necessário tecnicamente. Além disso, a DRZ realizará reunião de capacitação do 

Grupo Executivo para execução do Plano de Mobilização, conforme constatação da 

necessidade e solicitação pelo mesmo. A DRZ disponibilizará apresentação necessária para 

os eventos com todas as informações do PMSB. 
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1.3.2.5 PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

O Município deverá realizar ampla divulgação e mobilização da sociedade para 

participação dos eventos programados. A forma mais adequada deve ser adotada pelo 

município, o qual pode optar por diversas formas de divulgação e mobilização, como 

convites, ofícios, panfletos/folhetos, rádios, TVs, jornais, cartazes, carro de som, faixas, 

folders, e-mails, cartilhas informativas, banners, entre outros. 

1.3.2.6 ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA NECESSÁRIA 

Para a realização das atividades deste Plano de Mobilização será necessária a 

realização de alguns procedimentos, funções, material e estrutura que devem ser 

providenciados, complementando as especificações apresentadas nas Tabelas de 1 a 3: 

 A equipe executiva deve providenciar crachás para utilização em todas as 

atividades que necessitam de votação, uma vez que, ao serem distribuídos 

apenas para os presentes com direito a voto, auxiliarão no processo de 

votação manual; 

 Em todas as reuniões de mobilização, o tempo para intervenção oral do 

público presente será limitado em três minutos; 

 No caso da atividade programada ultrapassar o horário de término previsto 

nas Tabelas de 1 a 3, a atividade/evento deve ser suspenso e reiniciado no 

dia seguinte; 

 O Grupo Executivo reservará locais apropriados para a realização dos 

eventos e, caso necessário, deverá providenciar alimentação e transporte 

para os delegados, a fim de garantir a participação dos mesmos; 

 O Grupo Executivo deve providenciar a divulgação adequada para cada 

evento e encaminhar os ofícios de convocação. Os delegados e membros 

dos Grupos de Trabalho devem ser convocados para as atividades com 

antecedência (sugere-se envio de ofício referente às Audiências com no 

mínimo 10 dias de antecedência e a ampla divulgação prévia de cada 

evento); 

 As audiências e seus regimentos internos devem ser publicados em jornal 

oficial com antecedência de 15 dias; 

 A realização das Plenárias deve ser intensamente divulgada na respectiva 

região/setor próximo a data de realização; 
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 Para as atividades programadas, o Município poderá, caso considere 

necessário, providenciar filmagem dos eventos, cartilhas e folhetos com 

intuito informativo e de estímulo à reflexão do tema, folder com divulgação 

das atividades programadas, entre outros materiais que julgar pertinente;  

 Deverá ser disponibilizado pelo Município, em todos os eventos, papel e 

caneta para anotações, além de sistematizar a logística adequada que 

propicie agilidade no credenciamento dos presentes nos eventos (por meio de 

lista de presença). Sugere-se a disponibilização de, no mínimo, uma 

prancheta (ou estrutura adequada), na proporção de 1 para cada 10 pessoas 

do público previsto, para o preenchimento da lista de presença; 

 O Grupo Executivo deverá designar e supervisionar pessoas, em quantidade 

adequada, para auxiliar no processo de mobilização. Deve-se encaminhar 

nos eventos programados, no mínimo: 1 responsável pelo 

credenciamento/inscrição dos presentes (lista de presença) para cada 15 

pessoas do público previsto, 1 responsável para desempenhar a função de 

relator do evento, 1 responsável pela coordenação do evento e 2 para auxiliar 

em todo o processo, incluindo registro do evento e organização; 

 Os membros do Grupo Executivo e Consultivo deverão ser oficialmente 

convocados pelo Município para participar e acompanhar as reuniões e 

eventos, sendo indispensável a presença de dois membros do Grupo 

Executivo para a realização destes; 

 Os eventos programados para os quais não comparecerem no mínimo 10 

participantes (quórum) deverão ser cancelados e remarcados em nova data, 

realizando ampla divulgação e mobilização do público destinatário. Nesta 

segunda data, o evento poderá ser realizado independente do número de 

participantes; 

 O Grupo Executivo deverá providenciar; conforme necessidade, local e 

público previsto; equipamentos de som, microfone e equipamento audiovisual 

(projetor, data show e telão). Deverá ser feito o registro das reuniões com 

máquina fotográfica. Deverá providenciar lista de presença para inscrição dos 

presentes, crachás, formulário para apresentação de propostas, formulário 

para cadastro dos delegados e demais documentos necessários e 

especificados nas Tabelas de 1 a 3.  

Em anexo seguem alguns modelos de documentos e materiais de divulgação que 

podem ser elaborados pelo Município no processo de divulgação e mobilização. 
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ANEXO 1 – MODELOS 
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Figura 1.2 – Modelo de lista de presença.
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Figura 1.3 – Modelo de lista de presença. 
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Figura 1.4 – Modelo de formulário de preenchimento de propostas. 
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Figura 1.5 – Modelo de formulário para cadastro de delegados. 
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Figura 1.6 – Modelo de crachá. 

 
Figura 1.7 – Modelo de convite. 
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Figura 1.8 – Modelo de ofício convite. 
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Figura 1.9 – Modelo de edital de convocação para audiência pública. 
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2 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

Os Mecanismos de Participação da Sociedade e Ampla Divulgação dos Estudos e 

Propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Paranaguá atende ao 

processo de participação da sociedade e complementa aspectos relacionados ao controle 

social. 

A participação da sociedade ocorre durante todo o processo de elaboração do 

PMSB, porém devem ser adotados mecanismos de controle social e de transparência de 

gestão do PMSB de forma a manter este envolvimento da população mesmo após a 

implantação do Plano, uma vez que a Administração Municipal estará seguindo o 

planejamento construído com a participação da sociedade. 

Estão relatados neste documento os mecanismos de participação da sociedade e 

divulgação dos estudos e propostas, tanto durante o processo de elaboração do PMSB 

quanto para avaliação após sua implantação. 

Neste relato, além do texto técnico pertinente, constam: o método de trabalho 

adotado, as informações sobre a divulgação de estudos e propostas, ações, procedimentos 

e eventos referentes ao processo participativo do PMSB, que estão descritos e registrados 

através de cópias de atas, listas de participantes, fotografias, etc. As atividades aqui 

relatadas se deram entre os meses de julho de 2011 e novembro de 2011. 

Dentro das atividades ocorreram reuniões com os Grupos de Trabalho (Grupo 

Executivo e Consultivo), reunião com representantes dos segmentos organizados da 

sociedade, audiências públicas, plenárias setoriais e temáticas, seminário de capacitação 

dos Delegados eleitos nas plenárias setoriais e temáticas e indicados pelo Poder Público e 

conferências públicas. Os eventos foram realizados pelo Grupo Executivo, com assessoria 

da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

As audiências, as plenárias setoriais e temáticas e as conferências tiveram como 

objetivo principal acordar junto à população, além de temas da realidade existente, questões 

que levassem a uma reflexão sobre a realidade desejada e direcionassem a possíveis 

diretrizes para a política municipal de saneamento básico. Já as reuniões técnicas foram 

momentos em que os Grupos de Trabalhos - Grupo Executivo, Grupo Consultivo e 

Consultoria, se reuniram para aprovação dos dados apresentados e planejamento dos 

levantamentos que seriam realizados. 
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2.1 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

Um dos princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico é o 

controle social, que consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas, e participações nos processos 

de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 

públicos de saneamento básico. O PMSB considerou este princípio no processo de 

elaboração. 

Os mecanismos de participação da sociedade no PMSB ocorrem em dois principais 

momentos: o primeiro destina-se à participação da comunidade na elaboração do Plano; já o 

segundo destina-se ao acompanhando na sua implantação e execução. Entretanto, em 

ambos os momentos é necessária a divulgação dos estudos desenvolvidos, das 

informações e dados levantados, bem como das deficiências e potencialidades identificadas 

nos quatro setores de saneamento, para que a população possa entender melhor o quadro 

do saneamento em seu município, discutir e propor de maneira crítica e embasada as 

possíveis soluções. 

Em Paranaguá, o primeiro momento da participação da sociedade, durante a 

elaboração do PMSB, deu-se da seguinte forma: o Grupo Executivo, composto por membros 

da Administração Municipal, juntamente com a DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda., 

empresa contratada, elaborou um Plano de Mobilização Social, em conformidade com o 

Termo de Referência do contrato de prestação de serviços, onde o município conceberia 

mecanismos de envolvimento da sociedade durante todo o processo de elaboração do 

Plano. Tais mecanismos foram desenvolvidos com os seguintes objetivos e metas: 

OBJETIVOS 

 Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para o Município de 

Paranaguá ‒ PR; 

 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de 

saneamento ambiental no município e suas implicações na qualidade de vida; 

 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e 

conservação ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o 

desenvolvimento de valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais 

necessárias para adoção de uma política de saneamento ambiental; 

 Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão 

ambiental; 
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 Sensibilizar a comunidade para participação das atividades referentes ao 

PMSB; 

 Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da 

manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos 

e propostas do plano. 

METAS 

 Considerar as necessidades e desejos da sociedade; 

 Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e 

priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do ponto de vista 

técnico e econômico; 

 Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos investimentos 

feitos para adoção de uma política de saneamento ambiental no Município. 

 

O processo de mobilização e participação da sociedade foi estruturado da seguinte 

forma: 

 Reunião com os Grupos de Trabalho (Grupo Executivo e Consultivo) para 

lançamento do Plano e início dos trabalhos; 

 Duas Audiências Públicas, abertas à participação de toda a comunidade de 

Paranaguá, fazendo parte do processo de divulgação e consulta pública do 

PMSB; 

 Onze Plenárias Setoriais realizadas com parcelas da população em cada 

região distinta, para a divulgação do PMSB, discussões e acolhimento de 

proposta referente a cada área/eixo do saneamento básico em Paranaguá, 

com eleição de delegados representantes da região; 

 Quatro Reuniões Temáticas sobre os quatro setores do saneamento básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com 

técnicos convidados pelo poder público municipal, para participar das 

discussões e acolhimento de propostas sobre o PMSB;  

 Um Seminário de Capacitação dos Delegados eleitos nas Plenárias Setoriais 

para aprofundamento das discussões referentes às temáticas envolvidas no 

saneamento básico, o saneamento em Paranaguá, relação do saneamento 

com as demais áreas do conhecimento e aspectos legais, aberto a 

participação de toda a comunidade, sendo convocados os delegados, Grupo 
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Executivo e Consultivo, que teve como objetivo apresentar e aprovar a 

sistematização das propostas levantadas nas plenárias. 

 

A mobilização e sensibilização dos segmentos organizados da sociedade ocorreram 

através da participação do Grupo Consultivo, composto por representantes dos diversos 

setores. Os atores e membros das diversas entidades também participaram do processo de 

mobilização através das Plenárias Setoriais e Temáticas realizadas. As reuniões de 

mobilização social foram devidamente documentadas através de Lista de participantes, 

material fotográfico e atas, quando for o caso. O resultado do processo de mobilização 

social e participação da comunidade fazem parte do volume final do PMSB, conforme 

exigido no Termo de Referência do contrato, devidamente documentado. As propostas 

levantadas no processo de mobilização foram compatibilizadas com as diretrizes, objetivos, 

metas e ações do PMSB e devem ser consideradas para priorização das ações pelo 

município, de acordo com as principais necessidades levantadas em cada região. 

O segundo momento da participação da sociedade dependerá de mecanismos de 

controle social e de transparência de gestão do PMSB, bem como da divulgação das ações 

e da avaliação dos resultados obtidos. Os objetivos, metas e ações propostas pelo Plano 

deverão ser colocados à disposição da população pelos mais diversos meios de divulgação, 

principalmente através da internet, por meio de site do prestador de serviços e/ou do órgão 

de regulação e fiscalização dos quatro setores de saneamento.  

Os instrumentos da participação popular fazem parte das previsões legais do 

Anteprojeto da Lei de Saneamento Básico e consistirão, basicamente, da criação do 

Conselho Municipal de Saneamento Básico, da instituição da Comissão de 

Acompanhamento do PMSB, da institucionalização dos regulamentos de serviços como 

instrumentos de conhecimento e garantia dos padrões exigidos pelas normas técnicas e 

legislações pertinentes nos serviços básicos de saneamento, bem como da disponibilização 

dos dados e informações através dos meios de comunicação, em especial internet, tornando 

de domínio público o conteúdo do Plano. Cabe destacar, a importância da criação de 

mecanismo de retorno à comunidade sobre as questões levantadas e sugeridas durante a 

elaboração do PMSB, que poderá acontecer, sempre que necessário, através da realização 

de reuniões públicas, fóruns, plenárias, oficinas, audiências de prestação de contas, 

Conferências Municipal de Saneamento, entre outros. A comunidade também deverá ser 

consultada sobre assuntos de interesse social pertinentes ao PMSB sempre que necessário, 

através de consultas públicas. 

A Comissão de Acompanhamento, o Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

os demais Conselhos Municipais, como representantes da sociedade e juntamente com a 
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população, terão a responsabilidade de monitorar a implantação do Plano e a execução das 

ações para cumprimento dos objetivos e metas, além de avaliar resultados cumpridos ou 

não e participar do processo de atualização, analisando casos não previstos no Plano. O 

papel destes grupos também é de fiscalizar o andamento do PMSB. 

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

O processo de participação da sociedade desenvolvido para elaboração do Plano 

contempla a constituição dos Grupos de Trabalho, Reuniões Técnicas de Trabalho,  

Audiências Públicas, Plenárias Setoriais e Temáticas, Seminário de Capacitação dos 

Delegados eleitos nas plenárias setoriais desenvolvidas de acordo com o Plano de 

Mobilização Social caracterizadas pela participação efetiva da população do Município. 

A mobilização social e a divulgação dos estudos e propostas realizadas durante todo 

o processo de elaboração do PMSB estão registradas neste relatório, incluindo a 

constituição dos grupos de trabalho, reuniões técnicas, reunião ampliada, audiências 

públicas, plenárias setoriais e temáticas, Seminário de Capacitação dos Delegados eleitos 

nas plenárias setoriais e temáticas e conferências públicas, de acordo com o Plano de 

Mobilização Social caracterizado pela participação da população do Município. 

 

2.2.1 CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Para compor uma estrutura mínima de participação efetiva em todo o processo foram 

constituídos os Grupos de Trabalho, conforme Decretos de 201 apresentados na . 
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 Figura 2.1 - Decreto nº 2.037 de 2011, página 1-3. 
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Figura 2.2 - Decreto nº 2.037 de 2011, página 2-3. 
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Figura 2.3 - nº 2.037 de 2011, página 3-3. 
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2.2.2 REUNIÕES TÉCNICAS E DE TRABALHO 

2.2.2.1 REUNIÃO DE TRABALHO – DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010 

DATA: 17/11/2010 

HORÁRIO: 10H00MIN 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

Neste momento foi realizada a primeira reunião do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, na Prefeitura Municipal de Paranaguá. Este encontro de trabalho contou com a 

presença do Prefeito José Baka Filho, o então Secretário Municipal do Meio Ambiente Paulo 

Emmanuel Nascimento, a então Secretária de Planejamento Jozaine Baka, o presidente da 

Cagepar ‒ Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá Edson Pedro da Veiga, o diretor 

geral da CAB ‒ Águas de Paranaguá Mário Muller, o diretor operacional da CAB – Águas de 

Paranaguá Rondinaldo Paiva Lima, o então diretor operacional da Cagepar Saleiman José 

Andraus, a engenheira ambiental da Secretaria de Meio Ambiente Caroline Beleski Carneiro, 

as consultoras da DRZ, a Engenheira Sanitarista e Ambiental Nayla Libos e a Analista 

Ambiental Thamy Gioia, além de representantes de universidades, da sociedade civil, entre 

outros.  

Nesta reunião foram apresentadas as etapas de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Paranaguá em que, foram discutidos o Plano de Trabalho e o 

processo de mobilização popular com os presentes. Neste momento também se pôde obter 

os primeiros nomes para compor os grupos consultivos e executivos do PMSB. 

  
Figura 2.4 - Reunião de trabalho. 
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2.2.2.2 WORKSHOP – SIG DO SANEAMENTO 

DATA: 22/02/2011 

HORÁRIO: 15H00MIN 

LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Dando sequência às reuniões para auxílio na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, foi realizada em Paranaguá um workshop sobre geoprocessamento 

com foco no SIG ‒ Sistemas de Informações Geográficas do Plano Municipal de 

Saneamento. Neste encontro a responsável técnica pela elaboração do PMSB pôde expor 

as variadas formas de aplicação desta importante ferramenta no Plano de Saneamento, 

além de reforçar aos presentes, muitos destes secretários municipais e funcionários da 

Prefeitura de Paranaguá, sobre a importância da disponibilização dos dados secundários 

para construção do Plano de Saneamento e do SIG do Saneamento. 
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Figura 2.5 - Workshop. 

 

2.2.3 PLENÁRIAS 

As plenárias foram realizadas conforme apresentados no Plano de Mobilização 

Social do PMSB de Paranaguá, discutido e aprovado pelo Grupo Executivo, e tiveram como 

objetivo principal acordar junto à população os temas da realidade existente e as questões 

que levassem à reflexão sobre a realidade desejada. Ainda introduziram conteúdos 

referentes às questões do saneamento e à elaboração do PMSB, definiram grupos de 

representação popular e levantaram propostas que direcionassem a possíveis diretrizes 

para a política municipal de saneamento básico. 

No Plano de Mobilização foram idealizadas onze plenárias, em uma em Alexandra; 

seis na área urbana abrangendo as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro; quatro nas 

ilhas, sendo uma na Ilha de Valadares, uma na Ilha de Amparo, duas na Ilha do Mel 

(Encantadas e Brasília) de forma que se possa atingir toda a população do município; e 

quatro plenárias temáticas.  

Todas as plenárias foram realizadas, conforme proposto no Plano de Mobilização, 

com a variante que as plenárias temáticas ocorreram em número maior que as previstas, 

considerando as reuniões técnicas realizadas com os diversos segmentos dos setores de 

saneamento.  
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As onze plenárias que foram realizadas aconteceram no mês de julho de 2011. Nas 

plenárias setoriais, as comunidades escolheram em qual participar de acordo com data, 

horário e local o que facilitou a adesão da população. 

Quanto às plenárias temáticas, foram realizadas três (Água/Esgoto; Resíduos; 

Drenagem) das quais participaram técnicos dos quatro setores do saneamento. 

No total, participaram do Processo de Mobilização Social 230 pessoas, sendo eleitos 

25 delegados para representar a população e levantadas 123 propostas, conforme 

apresenta a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Síntese das Plenárias. 
PLENÁRIAS DO PMSB DE PARANAGUÁ 

Nº  Local  Localidade/Bairro Data  Hora  Participantes  Delegados  Propostas 

1 
Escola Municipal 
Nascimento Junior 

Jardim 
Guaraituba 

12/07/2011  14:00 8  2  8 

2 
Escola Municipal 

Tiradentes 
Alexandra  12/07/2011  17:00 16  2  12 

3 
Escola Municipal 

Iracema 
Valadares  13/07/2011  14:00 60  2  23 

4 
Escola Municipal 
João Rocha Santos 

Vila Garcia  13/07/2011  17:00 26  3  14 

5  Biblioteca Pública  Centro Histórico  14/07/2011  14:00 4  ‐  ‐ 

6 
CAIC Roseclair da 

Silva Costa 
Aeroporto  14/07/2011  17:00 15  2  12 

7 
Escola Municipal 
Arminda de Souza 

Pereira 
Jardim Iguaçu  15/07/2011  14:00 24  3  18 

8 
Escola Municipal 
Hugo Pereira 

Porto dos Padres  15/07/2011  17:00 12  3  8 

9 
Associação dos 
Moradores 

Encantadas ‐ Ilha 
do Mel 

18/07/2011  09:00 13  3  8 

10 
Restaurante Toca do 

Abutre 
Brasília ‐ Ilha do 

Mel 
18/07/2011  14:00 17  3  7 

11  Escola Municipal  Amparo  19/07/2011  14:00 35  2  13 

TOTAL  230  25  123 
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Figura 2.6 - Localização das Plenárias realizadas. 
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2.2.3.1 PRIMEIRA PLENÁRIA SETORIAL – JD. GUARAITUBA 

Data realização: 12/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Escola Municipal Nascimento Júnior, Jd. Guaraituba, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 
Figura 2.7 - Local da plenária. 
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Figura 2.8 - Plenária Jd. Guaraituba. 

 

A seguir tem-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.9 - Lista de Presença - Jd. Guaraituba. 
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Figura 2.10 - Cadastro de delegados - Jd. Guaraituba. 
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Figura 2.11 – Propostas - Jd. Guaraituba. 
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2.2.3.2 SEGUNDA PLENÁRIA SETORIAL – ALEXANDRA 

Data realização: 12/07/2011. 

Horário: 17 h. 

Local: Escola Municipal Tiradentes, Alexandra, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 
Figura 2.12 - Local da plenária e divulgação. 
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Figura 2.13 - Plenária Alexandra. 
 

 
Figura 2.14 - Plenária Alexandra. 
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A seguir tem-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.15 - Lista de Presença - Alexandra. 

. 
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Figura 2.16 - Cadastro de delegados - Alexandra. 
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Figura 2.17 – Propostas 1 - Alexandra. 
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Figura 2.18 – Propostas 2 – Alexandra 
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2.2.3.3 TERCEIRA PLENÁRIA SETORIAL – ILHA DOS VALADARES 

Data realização: 13/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Escola Municipal Iracema, Valadares, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 
Figura 2.19 - Local da plenária. 
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Figura 2.20 - Plenária Valadares. 
 

 
Figura 2.21 - Plenária Valadares. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.22 - Lista de Presença - Valadares. 
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Figura 2.23 – Lista de presença – Valadares. 
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Figura 2.24 – Lista de presença – Valadares. 
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Figura 2.25 – Lista de presença – Valadares. 
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Figura 2.26 - Cadastro de delegados - Valadares. 
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Figura 2.27 – Propostas 1 - Valadares. 
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Figura 2.28 – Propostas 2 - Valadares. 
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Figura 2.29 - Propostas 3 - Valadares. 
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Figura 2.30 - Propostas 4 - Valadares. 
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2.2.3.4 QUARTA PLENÁRIA SETORIAL – VILA GARCIA 

Data realização: 13/07/2011. 

Horário: 17 h. 

Local: Escola Municipal João Rocha Santos, Vila Garcia, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 
Figura 2.31 - Local da plenária. 
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Figura 2.32 - Plenária Vila Garcia. 
 

 
Figura 2.33 - Plenária Vila Garcia. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.34 - Lista de Presença - Vila Garcia. 
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Figura 2.35 – Lista de presença – Vila Garcia. 
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Figura 2.36 - Cadastro de delegados - Vila Garcia. 
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Figura 2.37 – Propostas 1 - Vila Garcia. 
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Figura 2.38 – Propostas 2 - Vila Garcia. 
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2.2.3.5 QUINTA PLENÁRIA SETORIAL – BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

Data realização: 14/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Biblioteca Pública, Centro Histórico, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial não foi realizada por falta de 

quórum, O grupo executivo entendeu que esta plenária não precisava ser remarcada pela 

ampla abrangência do processo de participação popular, que deu condições da população 

participar das plenárias em localidades variadas.  

 
Figura 2.39 - Lista de Presença – Centro Histórico. 

2.2.3.6 SEXTA PLENÁRIA SETORIAL – AEROPORTO 

Data realização: 14/07/2011. 

Horário: 17 h. 

Local: CAIC Rosiclair da Silva Costa, Aeroporto, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 
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Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

Figura 2.40 - Plenária Aeroporto. 
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Figura 2.41 - Plenária Aeroporto. 

 
Figura 2.42 - Plenária Aeroporto. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

Figura 2.43 - Lista de Presença - Aeroporto. 
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Figura 2.44 - Cadastro de delegados - Aeroporto. 
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Figura 2.45 – Propostas 1 - Aeroporto. 
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Figura 2.46 – Propostas 2 - Aeroporto. 
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2.2.3.7 SÉPTIMA PLENÁRIA SETORIAL – JARDIM IGUAÇU 

Data realização: 15/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Escola Municipal Arminda de Souza Pereira, Jardim Iguaçu, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

Figura 2.47 - Plenária Jardim Iguaçu. 
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Figura 2.48 - Plenária Jardim Iguaçu. 

 
Figura 2.49 - Plenária Jardim Iguaçu. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.50 - Lista de Presença - Jardim Iguaçu. 
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Figura 2.51 - Lista de Presença - Jardim Iguaçu. 
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Figura 2.52 - Cadastro de delegados - Jardim Iguaçu. 
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Figura 2.53 – Propostas 1 - Jardim Iguaçu. 
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Figura 2.54 – Propostas 2 - Jardim Iguaçu. 
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2.2.3.8 OITAVA PLENÁRIA SETORIAL – PORTO DOS PADRES 

Data realização: 15/07/2011. 

Horário: 17 h. 

Local: Escola Municipal Hugo Pereira, Porto dos Padres, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

 

Figura 2.55 – Local da Plenária - Porto dos Padres. 
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Figura 2.56 - Plenária Porto dos Padres. 

 
Figura 2.57 - Plenária Porto dos Padres. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.58 - Lista de Presença - Porto dos Padres. 
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Figura 2.59 - Cadastro de delegados - Porto dos Padres. 
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Figura 2.60 – Propostas - Porto dos Padres. 
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2.2.3.9 NONA PLENÁRIA SETORIAL – ILHA DO MEL - ENCANTADAS 

Data realização: 18/07/2011. 

Horário: 09 h. 

Local: Associação de Moradores, Encantadas – Ilha do Mel, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

Figura 2.61 - Plenária Encantadas – Ilha do Mel. 
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Figura 2.62 - Plenária Encantadas – Ilha do Mel. 

 
Figura 2.63 - Plenária Encantadas – Ilha do Mel. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.64 - Lista de Presença - Encantadas – Ilha do Mel. 
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Figura 2.65 - Cadastro de delegados - Encantadas – Ilha do Mel. 
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Figura 2.66 – Propostas - Encantadas – Ilha do Mel. 
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2.2.3.10 DÉCIMA PLENÁRIA SETORIAL – ILHA DO MEL – NOVA BRASÍLIA 

Data realização: 18/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Restaurante Toca do Abutre, Nova Brasília – Ilha do Mel, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

Figura 2.67 – Plenária - Nova Brasília – Ilha do Mel. 
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Figura 2.68 - Plenária - Nova Brasília – Ilha do Mel. 

 
Figura 2.69 - Plenária - Nova Brasília – Ilha do Mel. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.70 - Lista de Presença - Porto dos Padres. 
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Figura 2.71 - Lista de Presença - Nova Brasília – Ilha do Mel 
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Figura 2.72 - Cadastro de delegados - Nova Brasília – Ilha do Mel. 
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Figura 2.73 – Propostas - Nova Brasília – Ilha do Mel. 
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Figura 2.74 - Propostas 2 - Nova Brasília – Ilha do Mel 
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2.2.3.11 DÉCIMA PRIMEIRA PLENÁRIA SETORIAL – ILHA DO AMPARO 

Data realização: 19/07/2011. 

Horário: 14 h. 

Local: Escola Municipal – Ilha do Amparo, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: A Plenária Setorial foi realizada conforme 

programado no Plano de Mobilização Social, com o objetivo de apresentar à comunidade 

deste setor da sede urbana informações e dados sobre o saneamento básico em Paranaguá 

para então recolher colaborações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), assim como eleger delegados para representarem a Região nas Audiências 

Municipais do PMSB. A dinâmica da reunião foi a seguinte: apresentação de síntese sobre 

os quatro setores de saneamento básico de Paranaguá pelos técnicos da consultoria DRZ; 

divisão dos participantes em pequenos grupos para promoção de discussão sobre os temas 

e levantamento de propostas referentes ao saneamento; recolhimento destas propostas; 

eleição dos representantes da comunidade; esclarecimentos de dúvidas em geral. 

Participantes: Representantes dos bairros adjacentes, membros do Grupo Executivo 

e da Administração Municipal e técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda. 

 

Figura 2.75 – Plenária – Ilha do Amparo. 
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Figura 2.76 - Plenária - Nova Brasília – Ilha do Mel. 

 
Figura 2.77 - Plenária - Nova Brasília – Ilha do Mel. 
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A seguir têm-se as listas de presença, o formulário de cadastro de delegados e o 

formulário de propostas levantadas na plenária pela população presente. 

 
Figura 2.78 - Lista de Presença – Ilha do Amparo. 
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Figura 2.79 - Lista de Presença - Ilha do Amparo. 

 
Figura 2.80 - Lista de Presença - Ilha do Amparo 
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Figura 2.81 - Cadastro de delegados - Ilha do Amparo. 
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Figura 2.82 – Propostas 1 - Ilha do Amparo. 
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Figura 2.83 - Propostas 2 – Ilha do Amparo. 
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2.2.4 SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Nas Reuniões Plenárias Setoriais e Temáticas a população apresentou propostas, 

sendo citadas deficiências, potencialidades e sugestões para resolução de problemas. Estas 

foram organizadas de forma mais sintética e utilizadas para embasar a formulação das 

diretrizes gerais do PMSB. Cabe destacar, que estas colocações feitas pela sociedade 

também foram consideradas no desenvolvimento das demais etapas do Plano. Contudo, a 

sistematização consistiu em formular diretrizes para direcionar o desenvolvimento do 

saneamento em Paranaguá, as quais reúnem o conjunto de propostas sugeridas pela 

comunidade e pela sociedade civil organizada nas Plenárias.  

Este procedimento se deu através da seguinte sequência de atividades: 

 As propostas de cada reunião de mobilização social foram agregadas 

segundo os quatro setores do saneamento básico, aspectos gerais e de 

educação sanitária e ambiental. Posteriormente, o resultado de todas as 

reuniões de mobilização social foi agrupado em uma planilha de propostas, 

atribuindo número de repetição de cada proposta. Este produto foi levado à 

verificação por parte dos Delegados eleitos nas Plenárias para posterior 

apresentação em audiência pública; 

 A partir das propostas aprovadas as Diretrizes Gerais que as contemplam 

foram formuladas e identificadas através de uma sigla; 

 Para identificação das Diretrizes em que cada proposta está contemplada, 

uma planilha foi gerada com a relação proposta e sigla da diretriz 

correspondente. 

Nas Figuras abaixo constam a relação das Diretrizes Gerais formuladas e a 

identificação da proposta contemplada em cada uma delas. 

 

Tabela 2.2 - Diretrizes por setor se saneamento. 
DIRETRIZES 

Número 
Identificação 

SETOR 

DA Abastecimento de Água 

1 
Ampliar progressivamente o acesso dos cidadãos, localidades de baixa renda e 
comunidades rurais aos serviços de abastecimento de água, considerando aspectos 
ambientais, sociais e viabilidade técnica e econômico-financeira 

2 
Garantir o abastecimento de água eficaz a toda população municipal, considerando 
a qualidade da água, controle, regularidade e permanência na distribuição 

3 
Criar mecanismos que garantam a preservação e manutenção de mananciais de 
abastecimento, garantindo água em quantidade e qualidade adequada para o 
abastecimento das presentes e futuras gerações 
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4 
Garantir a adoção de ações de controle e monitoramento da qualidade da água 
utilizada para o abastecimento, inclusive em soluções individuais 

5 
Realizar avaliação periódica das tarifas e custos da manutenção dos serviços de 
abastecimento de água, incluindo subsídios a população de baixa renda, tendo em 
vista o equilíbrio econômico-financeiro 

6 
Implementar medidas que promovam o uso racional, reuso e reaproveitamento da 
água 

DA: Diretrizes referentes ao Abastecimento de Água; DE: Diretrizes de Esgotamento Sanitário; DR: 
Diretrizes de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

DIRETRIZES 
Número 

Identificação 
SETOR 

DE Esgotamento Sanitário 

1 
Ampliar o sistema de esgotamento sanitário para atender toda população adotando 
práticas adequadas para tratamento do esgoto gerado, sem causar prejuízos ao 
meio ambiente e saúde pública 

2 
Criar mecanismos que garantam maior controle e monitoramento do sistema de 
esgotamento sanitário, assegurando o funcionamento adequado do sistema e 
evitando a contaminação ambiental  

3 
Implementar medidas que garantam maior controle das fossas, promovendo a 
adequação das mesmas a critérios que assegurem a proteção dos mananciais 

4 
Garantir a implementação de sistemas de divulgação e esclarecimento a população 
com relação ao esgotamento sanitário, incluindo obras previstas e executadas e 
custos cobrados pelos serviços prestados a população 

5 
Assegurar o acesso da população de baixa renda aos serviços de esgotamento 
sanitário 

 

DIRETRIZES 
Número 

Identificação 
SETOR 

DR Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

1 
Implementar medidas que garantam a redução, reutilização e reciclagem dos 
resíduos, diminuindo os passivos ambientais gerados com a destinação final dos 
mesmos 

2 

Criar mecanismos que assegurem a correta destinação dos resíduos gerados com a 
prestação de serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos, reduzindo a proliferação de vetores e animais peçonhentos e a degradação 
ambiental 

3 

Promover a conscientização da população para práticas adequadas com relação aos 
resíduos sólidos, considerando reaproveitamento dos resíduos tendo em vista 
aspectos econômicos e ambientais e evitando possíveis danos causados pela 
destinação inadequada do lixo 

4 
Estabelecer sistema de controle e monitoramento que promova a gestão adequada 
dos resíduos de responsabilidade do gerador 

5 
Inibir o destino irregular de todos os tipos de resíduos, estimulando adoção de sistema 
eficiente de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando aspectos ambientais, 
sócio-econômicos e de saúde pública 

6 
Incrementar os serviços de limpeza urbana para todo município tendo em vista a 
melhoria da qualidade de vida 
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7 

Garantir serviços eficientes de manejo de resíduos sólidos a toda população, criando 
soluções para destinação adequada de todos os tipos de resíduos dos pequenos 
geradores (área urbana e rural), a fim de minimizar os impactos ambientais diretos e 
indiretos do manejo inadequado dos mesmos, considerando o desenvolvimento 
progressivo e viabilidade técnica e econômica das medidas 

8 
Ampliar e promover a coleta seletiva de resíduos de forma eficiente em todo 
município, considerando questões sócio-econômicas e ambientais 

9 
Ampliar e promover a coleta de resíduos de forma eficiente em todo município, 
considerando questões sócio-econômicas e ambientais 

 

DIRETRIZES 
Número 

Identificação 
SETOR 

DD Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

1 
Implementar medidas sustentáveis de manejo de águas pluviais tendo em vista a 
qualidade de vida e conservação ambiental, criando mecanismos que garantam a 
eficiência do sistema 

2 
Implantar sistema de drenagem por meio de projetos de engenharia com o fim de 
solucionar problemas de alagamentos e empoçamentos no município 

3 

Ampliar e incrementar sistema de micro e macrodrenagem, solucionando problemas 
causados por ineficiência do sistema e falta de manutenção (alagamentos, erosões, 
etc.) e considerando a segurança pública, aspectos ambientais, desenvolvimento do 
município e possibilidade de ocorrência de eventos críticos  

 

DIRETRIZES 
Número 

Identificação 
SETOR 

DG Gerais 

1 
Garantir a adoção de ações para recuperação e conservação ambiental, evitando o 
assoreamento dos corpos hídricos e contaminação dos mananciais 

2 Estimular a adoção de mecanismos que minimizem a poluição ambiental 

3 
Adotar medidas que contribuam para o desenvolvimento sustentável, considerando a 
relação existente entre os diversos setores do município 

4 
Promover a conscientização ambiental da população, considerando questões 
relacionadas a preservação, saneamento e saúde pública 

5 
Assegurar a prestação de serviços eficientes, garantindo publicidade às informações e 
sistema de atendimento ao usuário 

 

DIRETRIZES 
Número 

Identificação 
SETOR 

Outras Diretrizes 

1 
Priorizar ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao 
saneamento básico 

2 
Ampliar progressivamente o acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 
serviços de saneamento básico considerando aspectos ambientais, sociais e 
viabilidade técnica e econômico-financeira 

3 
Buscar o desenvolvimento sustentável, a regularidade, qualidade, atendimento as 
normas, eficiência e a eficácia dos serviços de saneamento 
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4 
Garantir meios adequados para o atendimento dos serviços de saneamento a 
população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com 
suas características econômicas e sociais peculiares 

5 
Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias 
apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados 

6 
Estimular o uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços 

7 
Buscar a uniformização dos bancos de dados do município, possibilitando a adoção 
da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações 

8 
Adotar subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não 
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo 
integral dos serviços de saneamento 

9 
Buscar os recursos necessários para realização dos investimentos, de modo a cumprir 
as metas e objetivos dos serviços de saneamento 

10 

Implementar ações referentes ao saneamento básico, atendendo o que é estabelecido 
pelos documentos legais pertinentes e contribuindo com as políticas públicas de 
outras esferas de governo, visando a melhoria da qualidade de vida, das condições 
ambientais e da saúde pública 

11 
Assegurar publicidade dos relatórios, estudos e instrumentos equivalentes que se 
refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços de saneamento 

12 
Promover educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 
individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente 

 

 

Tabela 2.3 - Compilação das propostas sugeridas nas Plenárias. 
PMSB DE PARANAGUÁ - RESULTADO DA COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS PLENÁRIAS 

Proposta 
Autor/Setor/ 

Região Município 
Ocorrências

Total 
Ocorrências 

% Diretriz

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 23 18,7% DA 

Ampliar o abastecimento de 
água tratada para atender toda 
a população 

Valadares, Vila 
Garcia, Jd Iguaçu, 
Brasília, Amparo 

3, 1, 2, 1, 1 8 6,5% 1 

Ampliar a captação de água 
para tratamento  

Amparo 1 1 0,8% 2 

Implantar o projeto existente de 
captação de água da chuva  

Encantadas 1 1 0,8% 6 

Criar e implantar programa de 
educação ambiental efetivo 
visando redução do consumo e 
combate ao desperdício de 
água, entre outros correlatos. 

Valadares, 
Aeroporto, Jd. 

Iguaçu, Porto dos 
Padres 

2, 1, 1, 1 5 4,1% 6 

Instalar um reservatório de água 
tratada 

Valadares, 
Aeroporto, Vila 

Iguaçu 
3, 1, 1 5 4,1% 2 

Melhorar a qualidade da água 
tratada distribuída 

Alexandra, 
Valadares 

1, 1 2 1,6% 2 

Reduzir a burocracia e agilizar a 
execução de novas redes de 
abastecimento de água 

Valadares 1 1 0,8% 2 

 

PMSB DE PARANAGUÁ - RESULTADO DA COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS PLENÁRIAS 
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Proposta 
Autor/Setor/ Região 

Município 
Ocorrências

Total 
Ocorrências 

% Diretriz

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 25 20,3% DE 

Ampliar a rede coletora de 
esgoto sanitário 

Jardim Guaraituba 1 1 0,8% 1 

Descontaminação das areias 
das praias 

Encantadas 1 1 0,8% 3 

Projeto e implantação de 
sistema de esgotamento 
sanitário para toda a população 

Alexandra, 
Valadares, Vila 

Garcia, Jd Iguaçu, 
Encantadas, Brasília, 

Amparo 

2, 4, 3, 2, 1, 
1, 2 

15 12,2% 1 

Implantar programa de 
educação ambiental 
concientizando sobre os danos 
do lançamento de esgoto sem 
tratamento no mar e nos rios 

Valadares, 
Aeroporto, Jd 

Iguaçu, Porto dos 
Padres 

2, 1, 2, 1 6 4,9% 2 

Implantar rede coletora 
separadora (somente esgoto) 

Aeroporto 2 2 1,6% 1 

 

PMSB DE PARANAGUÁ - RESULTADO DA COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS PLENÁRIAS 

Proposta 
Autor/Setor/ Região 

Município 
Ocorrências

Total 
Ocorrências 

% Diretriz

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 48 39,0% DR 

Ampliar a coleta convencional 
de resíduos para todos os 
bairros e regiões 

Vila Garcia, Jd. 
Iguaçu, Brasília 

1, 1, 1 3 2,4% 2 

Ampliar as lixeiras públicas Valadares 1 1 0,8% 2 e 6 
Aumentar a quantidade de 
sacos distribuídos para a coleta 
seletiva 

Amparo 1 1 0,8% 1 

Coleta de resíduos de 
construção civil efetuada pela 
prefeitura (com cronograma) 

Aeroporto, Jd. 
Iguaçu 

1, 1 2 1,6% 4, 7 e 8

Construir barracão para estocar 
os resíduos da coleta seletiva e 
incentivar a geração de renda 
para a comunidade 

Amparo 1 1 0,8% 1 e 8 

Criar centros de coleta de 
resíduos recicláveis nos bairros 
em parceria com associação de 
moradores e escolas 

Vila Garcia 1 1 0,8% 8 

Criar disque denúncia para 
penalizar quem joga resíduos 
em terrenos baldios 

Jardim Guaraituba 1 1 0,8% 3 

Doar lixeiras para população de 
baixa renda 

Porto dos Padres 1 1 0,8% 7 e 8 

Elaborar e implantar de Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Brasília 1 1 0,8% 1, 2 e 5

Fiscalizar e penalizar quem 
deixar resíduos em terrenos 
baldios 

Aeroporto 1 1 0,8% 3 

Implantar efetivamente o 
programa de reciclagem do óleo 

Encantadas 1 1 0,8% 3, 4 e 5
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de cozinha (coleta) 

Implantar sistema de coleta 
seletiva  

Jd. Iguaçu, Amparo 1, 1 2 1,6% 8 

Implantar sistema de coleta 
seletiva em comunhão com a 
Associação de Catadores de 
Valadares 

Valadares 1 1 0,8% 3 

Limpeza da baía e dos 
manguezais (programa baía 
limpa) 

Amparo 1 1 0,8% 1 

Limpeza das ruas e vias - 
limpeza urbana 

Jardim Guaraituba, 
Jd Iguaçu 

1, 1 2 1,6% 6 

Limpeza das trilhas Encantadas 1 1 0,8% 1 
Mecanização da coleta de lixo Brasília 1 1 0,8% 2 

Melhoria na coleta de lixo 
Jardim Guaraituba, 

Amparo 
1, 1 2 1,6% 9 

Melhoria na coleta e no 
armazenamento dos resíduos 
coletados 

Encantadas 1 1 0,8% 9 

Melhorias na estrutura, 
equipamentos e capacitação 
dos trabalhadores da coleta 
seletiva 

Valadares, 
Encantadas 

1, 1 2 1,6% 8 

Pontos de reciclagem (postos 
de entrega voluntária) nos 
bairros 

Porto dos Padres 1 1 0,8% 3 

Programa de educação 
ambiental conscientizando 
sobre as consequências de 
jogar lixo nas ruas e terrenos 
baldios 

Jardim Guaraituba, 
Valadares 

1, 4 5 4,1% 1 e 3 

Programa de educação 
ambiental orientando sobre a 
correta separação dos resíduos 
recicláveis para garantir a 
eficiência da coleta seletiva 

Jardim Guaraituba, 
Valadares, 

Aeroporto, Jd. 
Iguaçu, Porto dos 

Padres 

1, 5, 1, 2, 1 10 8,1% 1 e 3 

Proibir o transporte de resíduos 
pela balsa, para agilizar o 
processo 

Valadares 1 1 0,8% 5 

Promover o aproveitamento dos 
resíduos de construção civil 
para terraplanagem de terrenos 
baldios  

Vila Garcia 1 1 0,8%   

Serviço de coleta de lixo 
prestado de forma eficiente e 
com periodicidade 

Alexandra, 
Valadares 

2, 1 3 2,4% 9 

 

PMSB DE PARANAGUÁ - RESULTADO DA COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS PLENÁRIAS 

Proposta 
Autor/Setor/ Região 

Município 
Ocorrências

Total 
Ocorrências 

% Diretriz

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 27 22,0% DD 

Ampliação do sistema de 
drenagem de águas pluviais 

Valadares 1 1 0,8% 3 

Calçamento das vias para 
reduzir assoreamento das 

Valadares 1 1 0,8% 1 
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bocas de lobo 

Desassoreamento e limpeza 
dos rios 

Alexandra 1 1 0,8% 3 

Desassoreamento e limpeza 
dos rios Emboguaçu-mirim, 
Labra e Canal da Bertioga, com 
recuperação da mata ciliar dos 
rios 

Vila Garcia, 
Aeroporto 

1, 2 3 2,4% 3 

Fechar ligações de esgoto à 
rede de drenagem existente 
(posterior à implantação do 
SES) 

Valadares 1 1 0,8% 3 

Identificar as áreas de erosão 
marinha para projetos de 
contenção e prevenção 

Brasília 1 1 0,8% 3 

Implantação de sistema de 
drenagem de águas pluviais 

Alexandra, 
Valadares, Vila 

Garcia, Jd Iguaçu 
1, 1, 3, 1 6 4,9% 2 

Implantar programa de 
educação ambiental 
conscientizando sobre o 
sistema de drenagem e 
alagamentos 

Valadares, 
Aeroporto, Jd. 

Iguaçu, Porto dos 
Padres 

1, 1, 1, 1 4 3,3% 1 

Limpeza das valetas e rios Brasília 1 1 0,8% 3 

Projeto e implantação de 
sistema de drenagem de águas 
pluviais 

Jardim Guaraituba, 
Vila Garcia, Porto 

dos Padres, Amparo
1, 2, 1, 1 5 4,1% 2 

Reassentamento de famílias em 
áreas ribeirinhas, irregulares e 
de risco 

Aeroporto 1 1 0,8% 1 

Solucionar erosão das trilhas Encantadas 1 1 0,8% 3 
Solucionar os problemas de 
alagamentos nas trilhas 

Brasília 1 1 0,8% 3 

 

2.2.5 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Foram realizadas 2 audiências públicas e um seminário de capacitação dos 

delegados. Ambos sofreram ampla divulgação e tiveram presença satisfatória no processo 

de elaboração do PMSB. 

2.2.5.1 AUDIÊNCIA PARA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS 

Data realização: 05/10/2011. 

Horário: 19 h. 

Local: Biblioteca Municipal – Centro Histórico, Paranaguá. 

Temas de Discussão e Objetivo: O Seminário de Capacitação dos Delegados do 

PMSB de Paranaguá, de acordo com o Plano de Mobilização Social, teve por finalidade 

capacitá-los para a votação e aprovação das propostas resultantes de todo o processo de 
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mobilização social do PMSB para complementação da Fase do PMSB - Objetivos, Metas e 

Ações (OMA) e definição das Diretrizes Gerais do Plano, bem como a aceitação do produto 

final do PMSB para o encaminhamento à Câmara Municipal.  

Participantes: Delegados eleitos durante o processo de Mobilização Social do PMSB, 

membros dos Grupos Executivo e Consultivo e técnicos da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria S/S Ltda. 

 
Figura 2.84 - Lista de Presença 1 - Capacitação dos delegados. 
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Figura 2.85 - Lista de Presença 2 - Capacitação dos delegados. 

 
Figura 2.86 - Capacitação dos delegados. 
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Figura 2.87 - Capacitação dos delegados. 

 

 
Figura 2.88 - Capacitação dos delegados. 
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ATA DA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS 

 
Figura 2.89 - ATA da Capacitação dos delegados (pg.1). 
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Figura 2.90 - ATA da Capacitação dos delegados (pg.2) 
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2.2.5.2 PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Temas de Discussão e Objetivo: A Primeira Audiência Pública do PMSB de 

Paranaguá teve como objetivo a divulgação e aprovação das propostas levantadas através 

da Mobilização Social - Plenárias - e sistematizadas pelos Grupos de Trabalho para inclusão 

das aprovadas na Fase Objetivos, Metas e Ações (OMA).  

Participantes: Delegados eleitos durante o processo de Mobilização Social do PMSB, 

membros do Grupo Executivo e Consultivo, técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria 

S/S Ltda., representantes da sociedade civil organizada, além de participantes da população 

em geral. 

Divulgação: A divulgação do evento e mobilização social, de responsabilidade do 

município, ocorreu de diversas formas, através de publicação em jornal, “site”, convite 

eletrônico e cartaz. Na sequência podem ser observados alguns dos anúncios veiculados 

para a divulgação da Audiência. 

 
Figura 2.91 - Divulgação no site da Prefeitura. 
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Figura 2.92 - Divulgação no site da Prefeitura. 

 
Figura 2.93 – Publicação em diário Oficial. 
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Figura 2.94 - Faixas de divulgação. 

 

 
Figura 2.95 - Faixas de divulgação. 
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Figura 2.96 - Faixas de divulgação. 

 
Figura 2.97 - Faixas de divulgação. 
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Figura 2.98 - Faixas de divulgação. 

 
Além da divulgação visual foram enviados 158 ofícios convidando a população para 

participação no processo de construção do PMSB de Paranaguá. 

 
Tabela 2.4 - Ofícios enviados. 

Local Quantidade 

Escolas Municipais 65 

Associações de Moradores 38 

Conselho Consultivo  
(Câmara Municipal, IBAMA, IFPR, CREA, CAGEPAR, 
IAP e ACIAP) 

10 

Conselho Executivo  
(CAGPAR, CAB, SEMPLOG, SEMUR, SEMOP) 

12 

Outras Instituições 
(Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 
FACINTER, IFPR, FAFIPAR, ISULPAR, IAP, APPA e 
Ministério Publico) 

09 

Delegados 24 

TOTAL 158 
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APRESENTAÇÃO 
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Figura 2.99 – Slides com a apresentação da Primeira Audiência Pública. 

 
Figura 2.100 - Primeira Audiência Pública. 
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Figura 2.101 - Primeira Audiência Pública. 

 
Figura 2.102 - Primeira Audiência Pública. 
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Figura 2.103 - Lista de Presença 1 da Primeira Audiência Pública. 

 
Figura 2.104 - Lista de Presença 2 da Primeira Audiência Pública. 
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Figura 2.105 - Lista de Presença 3 da Primeira Audiência Pública. 

 
Figura 2.106 - Lista de Presença 4 da Primeira Audiência Pública. 
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ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Figura 2.107 - ATA da Primeira Audiência Pública (pg.1). 
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Figura 2.108 - ATA da Primeira Audiência Pública (pg.2). 
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2.2.5.3 SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Temas de Discussão e Objetivo: A Segunda Audiência Pública do PMSB de 

Paranaguá teve como objetivo a divulgação e aprovação da Fase Objetivos, Metas e Ações 

(OMA), que traz as medidas necessárias para universalização do acesso aos serviços de 

saneamento no município, incluindo estimativa de valores e possíveis fontes de 

financiamento.  

Participantes: Delegados eleitos durante o processo de Mobilização Social do PMSB, 

membros do Grupo Executivo e Consultivo, técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria 

S/S Ltda., representantes da sociedade civil organizada, além de participantes da população 

em geral. 

Divulgação: A divulgação do evento e mobilização social, de responsabilidade do 

município, ocorreu de diversas formas, através de publicação em jornal, “site”, convite 

eletrônico e cartaz. Na sequência podem ser observados alguns dos anúncios veiculados 

para a divulgação da Audiência. 

 
Figura 2.109 – Divulgação da Segunda Audiência Pública no site da Prefeitura. 
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Figura 2.110 - Divulgação da Segunda Audiência Pública - Anúncio em jornal. 
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Figura 2.111 – Divulgação da Segunda Audiência Pública por contato telefônico. 
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Figura 2.112 - Divulgação da Segunda Audiência Pública pela imprensa.
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Figura 2.113 – Divulgação na TV local. 
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Figura 2.114 - Ofícios enviados. 
Local Quantidade 

Escolas Municipais 64 

Associações de Moradores 38 

Conselho Consultivo  
(Câmara Municipal, IBAMA, IFPR, CREA, CAGEPAR, 
IAP e ACIAP) 

10 

Conselho Executivo  
(CAGPAR, CAB, SEMPLOG, SEMUR, SEMOP) 12 

Outras Instituições 
(Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 
FACINTER, IFPR, FAFIPAR, ISULPAR, IAP, APPA e 
Ministério Publico) 

09 

Delegados 24 

TOTAL 157 

 
 

APRESENTAÇÃO 
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Figura 2.115 - Slides com a apresentação da Segunda Audiência Pública. 

 



MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
 
 

 
                 Gestão Ambiental 
 www.drz.com.br 

 

154

 
Figura 2.116 - Segunda Audiência Pública. 

 

 
Figura 2.117 - Segunda Audiência Pública. 
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Figura 2.118 - Segunda Audiência Pública. 

 
Figura 2.119 - Lista de Presença 1 - Segunda Audiência Pública. 
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Figura 2.120 - Lista de Presença 2 - Segunda Audiência Pública. 
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Figura 2.121 - Lista de Presença 3 - Segunda Audiência Pública.

 
Figura 2.122 - Lista de Presença 3 - Segunda Audiência Pública 
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Figura 2.123 - Lista de Presença 4 - Segunda Audiência Pública.

 
Figura 2.124 - Lista de Presença 5 - Segunda Audiência Pública. 
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ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Figura 2.125 - ATA da Segunda Audiência Pública (pg.1). 
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Figura 2.126 - ATA da Segunda Audiência Pública (pg.2). 

 
 


