
 PROGRAMAÇÃO 

ETAPA ZONEAMENTO 

 Horário Atividade 

9h00-9h20 Abertura da reunião do Conselho 

 Boas vindas e apresentação da pauta 

 

9h20-9h30 Avaliação da Etapa Diagnóstico / Reforço do Processo de 
Consulta Pública 

9h30-10h30 Apresentação da Concepção do Zoneamento  e apresentação do 
Zoneamento da UC 

 Critérios de zoneamento 

 Zonas, Áreas (objetivos e atividades permitidas) 

10h30-12h30 Grupos de Trabalho - Zoneamento da UC 

 Discussão sobre o PERÍMETRO e NORMAS das zonas e áreas e 

coleta de contribuições 

M
A

N
H

Ã
  



 PROGRAMAÇÃO 

ETAPA ZONEAMENTO 

 Horário Atividade 

12h30-13h30 Almoço 

13h30-14h30 

Grupos de Trabalho - Zoneamento da UC (continuação) 

 Discussão sobre o PERÍMETRO e NORMAS das zonas e áreas 

e coleta de contribuições 

14h30-15h00 
 

Socialização das contribuições ao Zoneamento da UC 

 PERÍMETROS: Alterações registradas e justificativas 

 NORMAS: Discordâncias apontadas e Inserções registradas 

 

15h00-15h40 REGIMENTO INTERNO 

15h40-16h00 

Esclarecimento sobre a avaliação e Encerramento 

 Avaliação e Encaminhamentos e acordo para a realização do 

3º encontro 
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 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Consulta 
Pública 

•Conselho da UC 

Consulta 
Pública 

•Audiência Pública  

Deliberação 
•CONSEMA (CTBio e Plenária) 



POSSE DOS 
CONSELHOS 

Reunião 
Preparatória 

OFICINA 

Diagnóstico 

OFICINA 

Zoneamento 

OFICINA 

Programas 

Reuniões 
Setoriais/ 
Temáticas 

Reunião 
preparatória 

Reuniões 
Setoriais/ 
Temáticas 

Reunião 
preparatória 

Reuniões 
Setoriais/ 
Temáticas 

 FASE 1: Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo 

REUNIÃO 

Devolutiva e 
Manifestação 

Processo de Consulta Pública nos Conselhos 



 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 
 
 

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. 

31 participantes entre conselheiros e convidados 
Levantamento, no território da UC, de: 

 Ameaças: 16 contribuições 
 Potencialidades: 29 contribuições 
 Perspectivas: 12 contribuições 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



 ETAPA ZONEAMENTO 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

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.  

Contribuições: 
 Alteração/ Sugestão ao desenho (perímetro) 

das zonas e áreas 
 Discordância ou Inserção de Normas ao 

Zoneamento da UC 

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 



 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 Diagnóstico 

Coleta de contribuições 



 AVALIAÇÃO – ETAPA DIAGNÓSTICO 

EE Paranapanema – 13/03/2018 

Avaliação 
Muito 

Baixo 
Baixo Satisfatório Bom Pleno 

Grau de compreensão sobre o 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 
- - 21% 58% 21% 

Grau de compreensão sobre o 

ENCONTRO 
- - 21% 64% 14% 

Grau de compreensão sobre a SUA 

PARTICIPAÇÃO no encontro 
7% 7% 30% 46% 7% 

Grau de CONCORDÂNCIA com a 

proposta 
- - 31% 69% - 

•Os objetivos e metodologia foram bem explicados pelos palestrantes 
•Se houver a participação das pessoas envolvidas, será bom 
•Embora o tema não faça parte do meu cotidiano, consegui compreender o escopo das apresentações 
•Nunca chegamos a um ponto, a estação precisa de ajuda 
•Precisamos recuperar e retomar os trabalhos realizados na Estação ecológica e em seu entorno 
•Faltaram dados do levantamento (diagnostico) apresentado 
•Entendo a participação na atividade e nas oficinas. A falta de compreensão está no quanto nossas colaborações são 
relevantes na tomada de decisões 
•Senti falta de um melhor conhecimento prévio sobre a área e sobre o diagnostico ambiental para poder contribuir 
melhor com o processo 
•Se realmente forem usados os dados fornecidos pelos participantes podemos ter maior eficiência 
•Acredito que algumas informações podem ser apresentadas de modo mais didático, mais claro para quem não está 
familiarizado com o tema. 
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Discussão e Contribuições ao PERÍMETRO e às NORMAS 

EE Paranapanema 



PRÓXIMO ENCONTRO 
Etapa Programas de Gestão 

 
Data: 16/05/2018 (quarta-feira) 

Horário: 17h30 às 22h00 
Local: Sindicato 


