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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO ITAPETI 

Biênio 2021/2023 
 
 

Considerando que, 
 

em janeiro de 2021, em atendimento ao artigo 27 da Lei Federal n° 9.985/2000, a Fundação 

para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), em 

conjunto com representantes do Sistema Ambiental Paulista, iniciaram o planejamento para a 

elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Itapeti; 

em 20 de abril de 2021, foi realizada a reunião de posse do Conselho Consultivo da Área de 

Proteção Ambiental Serra do Itapeti, que possibilitou a apresentação da concepção 

metodológica para elaboração dos Planos de Manejo e da consulta pública e participação 

social ao longo do processo de elaboração do Plano de Manejo; 

em 28 de maio de 2021, foi realizada a 1ª reunião aberta do Conselho Consultivo da Área de 

Proteção Ambiental Serra do Itapeti, que possibilitou a coleta de contribuições da sociedade à 

caracterização da UC, a partir do levantamento dos pontos positivos e negativos dos meios 

biótico, físico e antrópico  identificados em seu território; 

em 11 de agosto de 2021, foi realizada a 2ª reunião aberta do Conselho Consultivo da Área de 

Proteção Ambiental Serra do Itapeti, que possibilitou o contato inicial dos participantes com o 

conteúdo do Zoneamento e marcou o início das manifestações e contribuições ao mapa e 

normas; 

em 08 de outubro de 2021, foi realizada a 3ª reunião aberta do Conselho Consultivo da Área 

de Proteção Ambiental Serra do Itapeti, que possibilitou o contato inicial dos participantes 

com o conteúdo da proposta de programas de gestão e o início das contribuições às diretrizes 

e ações do plano de manejo; 

em 04 de agosto e 21 de outubro de 2021 foram realizadas reuniões setoriais com 

representantes dos municípios, que possibilitou o entendimento sobre a aplicação da Lei de 

Proteção da Serra do Itapeti; 
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os conteúdos produzidos e as contribuições coletadas ficaram disponíveis no Portal Eletrônico 

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo, até 20 de 

outubro de 2021; 

o processo de elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Itapeti, 

nas etapas Caracterização, Zoneamento, Programas de Gestão, contou com a participação de, 

ao menos, 45 profissionais do Sistema Ambiental Paulista; 

em 11 de novembro de 2021, foi realizada a 4ª reunião aberta do Conselho Consultivo da Área 

de Proteção Ambiental Serra do Itapeti, na qual foram apresentadas as devolutivas das 73 

contribuições coletadas durante o processo de consulta pública (etapas Caracterização, 

Zoneamento e Programas de Gestão); 

 

 
O CONSELHO CONSULTIVO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO ITAPETI, no 

exercício de sua competência legal, em especial das atribuições que lhe conferem o artigo 20 

do Decreto Federal nº 4.340/2002, o artigo 17 do Decreto Estadual nº 60.302/2014, em sua 5ª 

reunião ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2021, manifesta-se favoravelmente ao 

conteúdo e processo participativo do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra 

do Itapeti (Caracterização, Zoneamento e Programas de Gestão). 

 

 
São Paulo, 11 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 

 
Lucila Manzatti 

Presidente do Conselho Consultivo 
Fundação Florestal 

Maria de Fátima de Oliveira 
Secretária Executiva do Conselho Consultivo 

Instituto Socioambiental Suinã 
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