PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE
MANEJO
30 de agosto de 2018

PERCURSO DA CONSULTA PÚBLICA
Contribuições já
realizadas

DIAGNÓSTICO

ZONEAMENTO

PROGRAMAS

Participação Social na elaboração dos Planos de
Manejo
Contribuições via oficinas presenciais e via registros
pela internet
Reunião
Setorial

POSSE DO
CONSELHO

DIAGNÓSTICO

Reunião
Setorial

1ª E 2ª
OFICINA
Zoneamento

Planejamento
para organização
do Diagnóstico
(monitoramento)

Compreensão dos
conceitos das zonas,
áreas e coletas de
contribuição ao
zoneamento

Reunião
Setorial

OFICINA
Programas

Compreensão sobre
os programas e
contribuições às ações
e atividades

REUNIÃO
Devolutiva e
manifestação

ETAPA ZONEAMENTO
Diagnóstico

Zoneamento

Devolutiva e
Manifestação

Programas
•
•

1ª E 2ª OFICINA
Zoneamento

•

Critérios para definição do
Zoneamento
Desenho, Objetivos e
Atividades Permitidas nas
Zonas
Normas vigentes

Reunião Setorial
•
•

Desenho, Objetivos e
Atividades Permitidas nas
Zonas
Normas vigentes +
Normas específicas

ETAPA ZONEAMENTO
Diagnóstico

Zoneamento

Programas

Devolutiva e
Manifestação

OFICINA - Zoneamento
Objetivos:
• Proporcionar o contato inicial dos participantes com:
 Com a proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, objetivos e
atividades permitidas;
• Esclarecer dúvidas e promover a apropriação da proposta de
zoneamento pelos participantes
• Coletar contribuições quanto:
 aos conteúdos e critérios utilizados para definição do Zoneamento;
 à proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, atividades
permitidas e normas vigentes.

ETAPA PROGRAMAS
OBJETIVOS:
Compartilhar os programas previstos ao Plano de Manejo e coletar
contribuições para as propostas de ações e atividades no âmbito dos
Programas de Gestão.

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES
Em cada um dos Programas de Gestão, sugerir
alterações e propor:
 Ações
 Atividades

Diagnóstico

Zoneamento

Programas

Devolutiva e
Manifestação

ETAPA DEVOLUTIVA E MANIFESTAÇÃO DO
CONSELHO
OBJETIVOS:
Expor os resultados e as justificativas sobre as contribuições colhidas,
nas oficinas realizadas no espaço do Conselho e nos formulários
eletrônicos e possibilitar a Manifestação do Conselho sobre o
documento preliminar do Plano de Manejo da UC.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO:
Destinada a apontar o posicionamento do
Conselho ao documento preliminar do Plano de
Manejo (favorável ou desfavorável), além de
apontar possíveis pontos de divergência em
relação aos resultados sobre as contribuições
colhidas ao longo do processo.

Diagnóstico

Zoneamento

Programas

Devolutiva e
Manifestação

FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de
contribuições no
Conselho e online

Processamento
pelo órgão gestor
(FF )

Validação das
alterações pelo
Comitê de Planos
de Manejo

Análise e parecer
CTBio

Entrega de
documentação
(Plano + Relatório)
ao CONSEMA

Devolutiva e
manifestação do
Conselho

Plenária CONSEMA

 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Sul
DATA: 31/agosto/2018
Total: 34
Grau de compreensão sobre o
PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA
Grau de compreensão sobre o
ENCONTRO
Grau de compreensão sobre a SUA
PARTICIPAÇÃO no encontro
Grau de CONCORDÂNCIA com a
proposta

Muito
Baixo

Baixo

Satisfatório

Bom

Pleno

8,8%

8,8%

17,6%

44,1%

20,6%

8,8%

2,9%

20,6%

44,1%

23,5%

2,9%

11,8%

35,3%

35,3%

2,9%

5,9%

8,8%

23,5%

32,3%

17,6%

 Uma reunião sem intervalo, atropelada jogando informação sem dar tempo de sedimentar e
diferir. Ou vocês fizeram intencionalmente ou o método adotado está errado totalmente;
 Tem que ampliar o processo de participação popular, para não recair aos indecisos e MP;
 Quando se trata de plano de manejo, temos que ficar atentos, nem tudo que se discute é
aprovado;
 Acho que os palestrantes devem procurar alguns exemplos, comparações figurativas para
explicar alguns termos, ideias, etc. Ficaria mais entendível para aqueles que não estão
familiarizados com alguns termos, processos, estruturas, etc;
 Muita informação, correria para apresentar o conteúdo sem “traduzi-lo”. Este horário é
péssimo, pois muita gente trabalha nesse horário. Pergunto se é intencional;
 A compreensão foi boa, mas desgastante, pois não houve participação na elaboração das
dinâmicas

 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Sul e ARIE Guará
 Embora ter participado de quase todo o processo do Plano de Manejo, inclusive de ações positivas,
achei satisfatório esse encontro;
 Vejo que falta mais esclarecimento;
 Ainda permanece a dúvida sobre a aprovação do Plano de Manejo pelo Conselho Gestor, vide, salvo
engano, RES SMA 121/13;
 Bem esclarecedor;
 Dialeto não corresponde aos matutos da pesca artesanal;
 O processo havia sido interrompido, retomado este ano, porém o Plano vai utilizar dados
(diagnóstico) não muito reais, atuais e desejados;
 Bom, porém não produtivo, visto que veio “goela” a baixo (o assunto)
SUGESTÕES:

o Muito pouco tempo para muita coisa;
o Menos pressa na implantação de um plano tão elaborado e de grande impacto;
o Sugerir que as pessoas consultem os processos dos outros planos;
o Modificar o horário para todos participarem, traduzir o conteúdo de forma que seja palatável para a
sociedade civil;
o Leis formuladas por pessoas da região, que conheçam a realidade de cada setor;
o Sugiro juntar os atores de cada segmento que apoie a proposta (ao plano) que seja eficaz a
realidade;
o Comunicar cada comunidade e que suas ideias sejam participativas;
o Tempo para tirar dúvidas e encaminhamentos;
o Passar por e-mail tudo que já foi discutido;

 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Sul e ARIE Guará
Proposta

Encontro

 PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

1ª OFICINA DE ZONEAMENTO
Horário
9h00-9h30

Atividade
Abertura da reunião do Conselho
 Boas vindas e apresentação da pauta

9h30-10h00

Avaliação dos participantes
Processo de Consulta Pública – Oficinas de Zoneamento

10h00-11h00

Apresentação do DIAGNÓTICO para ZONEAMENTO
• Caracterização das UC
• Principais resultados do diagnósticos
• Principais critérios que subsidiaram o pré-zoneamento

11h00-11h40

Apresentação da Concepção metodológica do ZONEAMENTO
 Conceitos, tipologias, objetivos

11h40-12h30

Apresentação do Zoneamento das UC
 Zonas, Áreas (objetivos e atividades permitidas)

 PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO

TARDE

1ª OFICINA DE ZONEAMENTO
Horário
12h30-13h30
13h30-15h30

Atividade
Almoço
Grupos de Trabalho - Zoneamento da UC
• Diálogo e esclarecimentos sobre o Zoneamento das UC
• Coleta de contribuições ?

15h30-16h30

Socialização das contribuições ao Zoneamento da UC

16h30-17h00

Encerramento
 Encaminhamentos e próxima oficina

 PROPOSTA DE DINÂMICA
Grupos de Trabalho

mediador
mapa

3

mapa

2

?
mediador

mapa

1

4

mediador
Mural com painel do zoneamento

?

Mural com painel do zoneamento

mediador

mapa

?

