
O que você espera dos Planos de Manejo da APA Ilha Comprida e da ARIE do Guará?

Contribuições - 21/03/2019 - Pedrinhas

Existe dois bairros Pedrinhas e Credialopolis este tem centenas de lotes que pagamos imposto e não podemos construir eles fiicam na praia onde fica algumas casas. O 

que será de Credialopolis?

Queremos que a Zona 3 seja delimitada até o Rio Cavalo Sul em Pedrinhas.

Melhorar a comunicação sobre a comunicação sobre as áreas de possível ocupação.

Que o Zoneamento proposto respeite a ocupação consolidade na Zona 3 e em todas as outras zonas deste território.

Gostariamos de saber mais sobre o que pode e o que não pode fazer/ tipo tirar uma árvore, mesmo ela sendo verde. E se está correndo risco.

Regularização das ocupações já existentes no balneário Ubatuba/ pescadores.

Que nossa Ilha seja um lugar de oportunidades que nossos moradores e aqueles que aqui nasceram façam cada vez mais parte desse desenvolvimento.

Que toda nossa cultura seja fortalecida e que nossos recursos naturais sejam prioridade no manejo.

Queremos que sejam respeitados e conservados os manguezais e dunas.

Que o turismo seja conscientizado da preservação da área Ilha Comprida.

Tratamento distinto entre quem vem de fora com quem reside e são tradicionais.

Como nativos de Pedrinhas queremos que a zona de vida silvestre seja depois do Rio Cavalo Sul.

Queremos que a zona 3 seja, delimitada até o Cavalo Sul em Pedrinhas.

Que as oficinas tragam melhor comunicação e entendimento entre APA e a comunidade local.

Que os moradores nativos possam ter prioridade (dentro da lei) para construir sua casa.

Queremos que a zona 3 seja determinada até o Cavalo Sul em Pedrinhas.

Conselheiros sejam coerentes nas suas avaliações e resoluções.

Pedrinhas Zona 3 divisa tem que ser até o Rio Cavalo Sul.

Gostaria que os moradores nativos tivessem mais prioridade em construir do que turistas.

Só esperamos que não interfiram em nossas casas já contruídas.

Identificar malhor onde pode e onde não pode construir.

Que as comunidades tradicionais sejam respeitadas e reconhecidas e juntamente com o laudo Antropológico.

Conselheiros sejam coerentes nas suas avaliações e resoluções.

Expectativa: Equilibrio entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental. Tanto morador quanto turista, busca segurança no investimento imobiliário, acesso de 

qualidade e fundamentalmente a preservação da riqueza natural.

Gostaria de opinar com relação as futuras construções que fossem consideradas o licenciamento do "Cavalo Sul", ou seja, do rio para o Mar Pequeno.

Que o plano de manejo comtemple também as pessoas residentes aqui na ilha não somente a população nascida aqui, pois assim como eles nós também amamos o 

local onde moramos e estamos dispostos em ajudar no que for preciso.

Que na ação da oficina Devolutiva toda colocação seja bem considerada.

Reconhecimento legal para os núcleos dos pescadores.

Espero que o Plano de Manejo seja elaborado por técnicos competentes e que traga à comunidae em geral, todo o desenvolvimento possível, que seja equilibrado e 

não se perca em meandros burocráticos.

Espero que o plano de manejo traga um rumo para que as pessoas tenham seus direitos, mas também os seus deveres e entendam que é uma APA. Quem sabe com 

oficinas.

Qualificar as famílias tradicionais no território e definir as suas ocupações tendo em vista o crescimento familiar ribeirinho ou central desses moradores.

Os turistas devem respeitar a nossa natureza. Pois muitos pescam, levam nosso peixe e muitas vezes os equipamentos que estes tem os pescadores artesanais não 

têm.



O que você espera dos Planos de Manejo da APA Ilha Comprida e da ARIE do Guará?

Contribuições - 22/03/2019 - Boqueirão Norte

Comprometimento e foco dos Órgãos envolvidos.

Ações na prática.

As Unidades de Conservação como ferramentas de desenvolvimento e geração de renda! A Ilha Comprida inserida no modelo de "produção de natureza" - aliada a 

grande reserva da Mata Atlântica dando segurança a proteção da natureza, cultura e geração de renda!

Preservar o que é importante porém entender o que já está consolidado a anos para não ter que prejudicar aqueles que investiram em áreas de proteção como por ex. 

na trincheira do Boqueirão Sul.

No sitio Ubatuba que está reconhecida com APP passe a ser reconhecida e que possa os seus moradores nativos possam construir as suas casas e ranchos para os 

barcos.

Perfeita para a manutenção da fauna e flora, bem como o zoneamento ordenado.

Desenvolvimento urbano com proteção a fauna e a flora local e trabalho ambiental junto a população, escola e visitante com foco na preservação com a participação 

de todos.

Atenção para a aprovação do aeroporto para Ilha. (vizinho Ubatuba)

Espero que seja uma unidade de conservação que oportunize o desenvolvimento humano e econômico de maneira sustentavel, bem cmo a produção de conhecimento 

acadêmico e cultural pelos munícipes.

Turismo realmente sustentável.

Respeito ao meio.

Precisamos colaboração nesse plano manejo.

Seja permitida a limpeza dos rios de drenagem de todos os rios da ilha com uso de maquinas em especial o rio do Perequê e Candapuí que são os maiores rios de 

drenagem do municipio.

Espero um Plano que traga diretrizes que condiz com a verdadeira conservação de toda sua Biodiversidade valorizando a cultura local, permitindo que o municipio se 

desenvolva de maneira sustentavel sem ultrapassar sua capacidade e prejudicar as atrações que agridam ao turismo.

Licença para manter limpo os Rios de drenagem de Ilha Comprida Perequê e Candapuí.

Um ordenamento territorial que garanta renda e qualidade de vida.

Obs: tratamento especial para o turismo na Ilha Comprida.

Sitio Ubatuba precisa licença para constução.

Espero que todo o programa seja cumprido com eficácia e segurança.

Espero que o plano de manejo garanta o ambiente viável economicamente e ambientalmente.

Licença para construção de abertura de uma estrada porque para ligar Pedrinha-Boqueirão-Sul.

Esclarecimento em mídia  local para maior conhecimento da população no que tange à liberação de licenças ambientais no caso da APA.


