
 FASE DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Consulta 
Pública

• Processo de consulta e elaboração conjunta 
do Plano (definição técnica)

Deliberação

• Comitê de Integração dos Planos de Manejo - (Sistema 
Ambiental Paulista)

Deliberação

• CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CTBio – Câmara Técnica de Biodiversidade e Plenária)

Deliberação
• Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
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Processo de Consulta Pública nos Conselhos

 FASE 1: Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO

Oficinas
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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


 CONSULTA PÚBLICA VIA FORMULÁRIO ELETRÔNICO

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

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


 ETAPA DIAGNÓSTICO/CARACTERIZAÇÃO

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.

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

 Ameaças: 26 contribuições
 Potencialidades: 22 contribuições
 Perspectivas: 10 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



Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação

 ONDE ESTAMOS, HOJE?

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições:
 Alteração/ Sugestão ao desenho (perímetro) 

das zonas e áreas
 Discordância ou Inserção de Normas ao 

Zoneamento da UC



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de 
contribuições no 

Conselho e online

Processamento pelo 
órgão gestor 

(FF e IF)

Devolutiva e 
manifestação do 

Conselho 

Entrega de 
documentação 

(Plano + Relatório) 
ao CONSEMA

Análise e parecer 
CTBio

Plenária CONSEMA

Validação das 
alterações pelo 

Comitê de Planos de 
Manejo



Avaliação
Etapa Diagnóstico

Coleta de contribuições
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Avaliação Diagnóstico/Caracterização

Avaliação
Muito 

Baixo
Baixo Satisfatório Bom Pleno Nulos

Grau de compreensão SOBRE O 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA
33,3% 66,7%

Grau de compreensão SOBRE O 

ENCONTRO
33,3% 66,7%

Grau de compreensão SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO no encontro
66,7% 33,3%

Grau de CONCORDÂNCIA 

com a proposta
22,2% 77,8%

Grau de compreensão SOBRE O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA:

- É necessário um autoconhecimento para entender melhor o geral.

- Excelente, esclarecimentos necessários para a elaboração do Plano.

- Já tinha algum conhecimento sobre o processo. É muito interessante este tipo de “respeito” à sociedade.

- Permite a visão conjunta de diferentes segmentos da sociedade

- Permitiu a identificação das ameaças e das vantagens que a criação da UC traz, possibilitando a criação das 

diretrizes que facilitarão a gestão.

- As exposições foram claras e objetivas, com boa participação das pessoas.



Grau de compreensão SOBRE O ENCONTRO:

- Ótimo para esclarecimentos de vários pontos do Plano de Manejo.

- Bem estruturado e muito informativo

- Possibilitou o conhecimento das funcionalidades da oficina de planejamento e a importância para a elaboração do Plano 

de Manejo.

- Os objetivos do encontro foram plenamente alcançados.

Grau de compreensão SOBRE A PARTICIPAÇÃO no encontro: 

- Ainda estou entendendo a proposta do Conselho. A parte final ajudou muito.

- Acredito ter colaborado com os assuntos que envolvem a EENP e a FENP.

- Pessoalmente considero importante ter participado pelos esclarecimentos, informações e conhecimentos adquiridos.

- Gostei, porque permitiu contribuir para a implantação do Plano de Manejo de forma eficaz e com menos conflito.

- Ajudou a esclarecer as dúvidas e, por outro lado, a entender as demandas.

Grau de CONCORDÂNCIA com a proposta: 

- Colocar no site do IF onde estão apresentados os documentos, uma opção “clique aqui e receba informações”.

- As partes foram bem desenvolvidas e conectadas, permitindo o entendimento e colaboração nas diferentes etapas.

- Abriu a oportunidade para todos os segmentos se manifestarem e tomarem conhecimento do poder que a sociedade e a 

comunidade têm.

- A proposta é bem clara e suficiente.



Proposta
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Avaliação Diagnóstico/Caracterização



Dinâmica
Etapa Zoneamento

Coleta de contribuições
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Discussão e Contribuições ao PERÍMETRO e às NORMAS

FE Noroeste Paulista



PRÓXIMO ENCONTRO
Etapa Programas de Gestão

Data: // ()
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Local:




