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APRESENTAÇÃO
Um dos aspectos mais importantes para o êxito do Plano da Bacia Hidrográfica
Litorânea do Paraná - BHL é a Consulta Pública que se constitui em um instrumento de
discussão junto à sociedade abrangida pela BHL.
Nesta etapa do Plano a sociedade tem a oportunidade de exercer o direito de acesso à
informação1 sobre o referido Plano, assim como conhecer seus deveres com relação
aos requerimentos técnicos, sociais e econômicos que envolvem a implantação do
Plano da Bacia.
O Termo de Referência, parte integrante do contrato, estabelece os seguintes produtos
a serem desenvolvidos:
•

Produto 00: Plano de Trabalho Revisado;

•

Produto 01: Caracterização Geral;

•

Produto 02: Disponibilidades Hídricas e Definição das AEGs;

•

Produto 03: Demandas Hídricas;

•

Produto 04: Balanço Hídrico Superficial e Subterrâneo;

•

Produto 05: Diagnóstico do Uso e Ocupação da Terra;

•

Produto 06: Eventos Críticos;

•

Produto 07: Cenários;

•

Produto 08: Proposta de Enquadramento;

•

Produto 09: Programa para Efetivação do Enquadramento;

•

Produto 10: Rede de Monitoramento;

•

Produto 11: Prioridades para Outorga;

•

Produto 12: Diretrizes Institucionais;

•

Produto 13: Indicadores de Avaliação do Plano de Bacia;

•

Produto 14: Análise da Transposição Capivari – Cachoeira;

•

Produto 15: Cobrança pelo Direito de Uso;

•

Produto 16: Programas de Intervenções;

•

Relatório sobre a Consulta Pública;

•

Relatório Final;

•

Relatório Executivo.

1

Lei nº 12.527 (18/11/2011),
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
Decreto nº 7.724 (17/05/2012)
legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
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1. INTRODUÇÃO
A última etapa do desenvolvimento do Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea do Estado
do Paraná é a realização da Consulta Pública que ocorrerá em 12 de Dezembro de
2018, no auditório da ACIAP em Paranaguá.
O objetivo é coletar sugestões relativas a eventuais complementações de programas ou
intervenções consideradas importantes. Estas serão objeto de análise por parte do
Comitê da Bacia, tendo em vista o nível de complexidade do tema, sua compatibilidade
ao Plano da Bacia e o Termo de Referência e do Contrato nº 20/2016 do Plano da Bacia
Hidrográfica Litorânea, incluindo seus termos aditivos. Havendo sugestões significativas
o Comitê da Bacia definirá o encaminhamento das mesmas.
Este relatório apresenta a metodologia das Consultas Públicas e seu devido
planejamento, seus resultados serão consolidados em uma versão posterior, após a
conclusão das Consultas.
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2. PLANEJAMENTO DO EVENTO
O planejamento envolverá a definição das estratégias de divulgação, de mobilização,
dos recursos e conteúdos requeridos para execução da Consulta Pública, assim como
a consolidação, análise e divulgação de seus resultados.
2.1. Estratégia de mobilização e divulgação
A execução da Consulta Pública será efetivada mediante a divulgação junto às
instituições constantes na Matriz de Governança do Comitê da BHL, estruturada e
apresentada no P12 - Diretrizes Institucionais, onde seus integrantes (titulares e/ou
suplentes) se responsabilizarão pela mobilização no âmbito de sua atuação. Exceção
deve ser feita aos municípios abrangidos pela BHL que serão mobilizados pela
presidência/secretaria executiva, assim como outras lideranças ou atores a seu critério.
A

Consultora

também

realizará

divulgação

em

supermercados

e

outros

estabelecimentos de grande acesso popular, além da publicação do Edital de
Convocação para Realização de Consultas Públicas, expedido pelo instituto
AGUASPARANÁ, em jornal de grande circulação em Paranaguá.
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Quadro 2.1 - Matriz de Governança do Comitê da BHL

Fonte: Elaboração Própria.

6

Continuação da Quadro 2.1

Fonte: Elaboração Própria.
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2.2. Conteúdo programático
O conteúdo programático do evento será constituído pela abertura dos trabalhos com
apresentação do programa do evento e da mecânica de participação da plenária;
apresentação dos membros titulares do Comitê da BHL; explanação sobre contexto em
que o Plano da Bacia foi desenvolvido; apresentação do enquadramento dos cursos de
água da BHL, apresentação do Plano da Bacia propriamente dito e finalmente, o
fechamento dos trabalhos.
•

Abertura dos Trabalhos:
O Presidente do Comitê da Bacia BHL fará a abertura dos trabalhos explicitando
os objetivos do evento; apresentação do programa e da mecânica de
participação da plenária; a apresentação dos membros titulares do Comitê da
BHL e do titular da Agência Executora do Plano, no caso ÁGUASPARANÁ, como
moderador do evento, cujo papel será o conduzir o evento e manter os assuntos
abordados dentro do contexto do Plano da Bacia.

•

Apresentação do enquadramento dos cursos de água da BHL:
A Consultora fará a apresentação do enquadramento dos cursos de água da
BHL, dirimindo dúvidas eventuais ao final da apresentação.

•

Apresentação do Plano da Bacia
A Consultora fará a explanação sobre o Plano da Bacia.

•

Fechamento dos trabalhos
O fechamento dos trabalhos será executado pelo Presidente do Comitê da BHL,
quando serão dadas orientações sobre os resultados do evento e o
encaminhamento das questões colocadas pela plenária.
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2.3. Programação
Quadro 2.2 - Programação
Atividade
Abertura dos Trabalhos
Enquadramento dos corpos de
água da Bacia Litorânea
Coffee-break

Palestrante

Hora início

Hora fim

Presidente do Comitê

19:00

19:10

Consultora

19:10

21:10

21:10

22:00

Plano da Bacia Litorânea

Consultora

22:00

22:50

Fechamento dos trabalhos
Fonte: Elaboração Própria.

Presidente do Comitê

22:50

23:00

2.4. Recursos necessários
Neste item são especificados e dimensionados os recursos necessários à execução do
evento.
•

Divulgação do site do ÁGUASPARANÁ com a íntegra do Plano de Bacia, através
dos integrantes do Comitê da BHL;

•

Contratação de uma publicação do edital de convocação da Consulta Pública;

•

Design e confecção dos materiais de divulgação. A saber:
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Figura 2.1 - Folder de Divulgação Frente

Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 2.2 - Folder de Divulgação Verso

Fonte: Elaboração Própria.
Tiragem do cartaz: 300 cópias.
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Figura 2.3 - Cartaz de divulgação

Fonte: Elaboração Própria. Tiragem do cartaz: 100 cópias.
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Figura 2.4 - Edital de Convocação

Fonte: AGUASPARANÁ, 2018.
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Figura 2.5 – Divulgação em Jornal Local

Fonte: Fonte do Litoral News, 2018.
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•

Recursos áudio visuais
Serão utilizados os recursos disponíveis no auditório da ACIAP e a filmagem
ficará a cargo da Consultora.

•

Coffee-break
O coffee-break será composto de água, refrigerantes e salgadinhos variados
para 100 pessoas.
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3. RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA
O relatório da Consulta Pública terá como objeto o planejamento, a execução e os
resultados da mesma.
3.1. Resultados da avaliação de sugestões da plenária
O relatório final, contendo os itens relativos ao planejamento e os resultados da
avaliação sobre as sugestões da plenária, será disponibilizado em mídia eletrônica para
consulta no site do ÁGUASPARANÁ e divulgação do Comitê da BHL.
Os registros de áudio e vídeo serão disponibilizados em mídia eletrônica para uso do
ÁGUASPARANÁ.
3.2. Relatório final
A versão final deste relatório incluirá as contribuições da sociedade, conforme
participação nas Consultas Públicas e serem realizadas no dia 12 de dezembro de 2018.
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