
P R O P O S T A    D E    P A U T A 
 

Abertura 
 

Apresentação do Grupo de Trabalho Participação Social 
 

Apresentação da Concepção sobre Programas de Gestão 
 

Trabalho em grupos para coleta das contribuições 
 

Encaminhamentos 



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Consulta 
Pública 

• Conselho da UC 

Consulta 
Pública 

• Audiência Pública  

Deliberação 
• CONSEMA (CTBio e Plenária) 



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO 

Oficinas 

Formulário eletrônico 

Gestores 

OFICINA 

Diagnóstico 

OFICINA 

Zoneamento 

OFICINA 

Programas 

Durante o processo de consulta via Conselhos 



 PORTAL PLANOS DE MANEJO 

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo 

 

Contribuições online até 26/06/2018 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo
http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo
http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo


 ETAPA DIAGNÓSTICO 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA 

 DE CONTRIBUIÇÕES 

Compartilhar os resultados do processo de elaboração do Plano de Manejo e 

possibilitar a coleta de contribuições da sociedade ao diagnóstico da Unidade 

de Conservação. 

 

33 participantes entre conselheiros e 

convidados 

Levantamento, no território da UC, de: 

 Ameaças: 27 contribuições 

 Potencialidades: 20 contribuições 

 Perspectivas: 11 contribuições 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



 ETAPA ZONEAMENTO 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

OBJETIVOS Proporcionar o contato inicial dos participantes com o conteúdo do 

Zoneamento da UC e possibilitar a coleta de contribuições da sociedade quanto ao 

desenho das zonas e áreas e quanto às normas contidas no zoneamento.  

31 Participantes    

91 Contribuições para o Zoneamento  

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



 ETAPA PROGRAMAS 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

Compartilhar os problemas da unidade elencados como principais e seus 

fatores e coletar contribuições para a proposta de as ações e atividades no 

âmbito dos Programas de Gestão que visem mitiga-los ou reduzi-los. 

Em cada um dos Programas de Gestão, propor, a 

partir dos problemas e fatores relacionados: 

 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. 

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. 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO: 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 

 ONDE ESTAMOS, HOJE? 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

OBJETIVO: 

 

Colher contribuições dos participantes aos  

programas de gestão dos planos de manejo 
 



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Coleta de 

contribuições nos 

Conselhos e online 

Processamento por 

FF e IF 

Devolutiva e 

manifestação dos 

Conselhos  

Plano preliminar e 

procedimentos para 

Audiência Pública  

Audiência Pública 

Entrega de Plano ao 

CONSEMA – Fase de 

aprovação 

Análise e parecer 

CTBio 
Plenária CONSEMA 

Validação das 

alterações pelo 

Comitê de Planos de 

Manejo 



Avaliação 

Etapa Zoneamento 

        Coleta de contribuições 



APA Rio Batalha 

Avaliação Zoneamento 
Avaliação Muito Baixo Baixo Satisfatório Bom Pleno 

Grau de compreensão SOBRE O 

PROCESSO DE CONSULTA 

PÚBLICA 

- - 10,52% 36,84% 52,63% 

Grau de compreensão SOBRE O 

ENCONTRO 
- - - 38,09% 

 

61,90% 

Grau de compreensão SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO no encontro 
- -  19,04% 61,90% 19,04% 

Grau de CONCORDÂNCIA com a 

proposta 
- - 19,04% 47,62% 33,33% 

• Foi melhor esclarecido nessa reunião 

• Bom, mas não tive tempo para minha contribuição, cheguei atrasada 

• È preciso investir fortemente na mobilização, ampliar os setores participativos, prefeitos, 
vereadores, sociedade civil organizada 

• Agradável e produtivo/Eficiente e claro 

• Participei e contribui em todos os espaços 

• Poderia ter contribuído melhor 



• Equipe dedicada e com bagagem técnica   

 

• Não concordo com algumas considerações realizadas, pois entendo que as 
normas da APA não podem ser mais restritivas que a legislação vigente, portanto, 
isso deve ser avaliado.  

 

• O Processo fica muito prejudicado pelo entendimento equivocado de que não 
podem ser criadas regras. É um território legalmente protegido, portanto requer 
regras específicas 

 

• Achei que faltaram regramentos específicos para a UC, afinal, trata-se de uma 
área diferenciada e especialmente protegida 

 

• Levantamento de campo pelo menos nas áreas prioritárias 

 

• Oportunidade excelente / Envolve dinâmica 

 

• Sim, pois é um método participativo 

 

 



Proposta 

Encontro 

Considerações sobre o Zoneamento –APA Rio Batalha 



Dinâmica 

Etapa Programas 

Coleta de contribuições 



DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES AOS PROGRAMAS 

Os participantes se dirigem à mesa que lhes interessa, ficando nelas um determinado 
tempo e depois trocam, passando por todos os Programas. 

M
ural com

 painel do zoneam
ento

 

1 

mediador 

. 
2 

mediador 


