
 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 das zonas e áreas e coleta de 

contribuições 
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 PROGRAMAÇÃO 

ETAPA ZONEAMENTO 

 Horário Atividade 

12h30-13h30 Almoço 

13h30-15h30 

Grupos de Trabalho - Zoneamento da UC (continuação) 

 Discussão sobre as NORMAS das zonas e áreas e coleta de 

contribuições 

15h30-16h00 
 

Socialização das contribuições ao Zoneamento da UC 

 PERÍMETROS: Alterações registradas e justificativas 

 NORMAS: Discordâncias apontadas e Inserções registradas 

 

16h00-16h30 Esclarecimento sobre a avaliação  

 Preenchimento das fichas 

16h30-17h00 

Encerramento 

 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) 
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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. 

44 Participantes entre conselheiros e convidados 
Levantamento, no território da UC, de: 

 Ameaças: 19 contribuições 
 Potencialidades: 37 contribuições 
 Perspectivas: 22 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 

FE Pederneiras – 07/03/2018 
•Falta conhecimento de legislação atual 
•Muito claro e consistente, a presença da equipe do plano diretor da cidade é 
fundamental para a próxima oficina 
•Tempo mais adequado para ter as informações 
•A floreta estadual de Pederneiras é um dos poucos resquícios de vegetação, 
banco genético, importância na paisagem e do meio ambiente local. A 
informação sobre esses aspectos promove o sentimento de pertencimento e 
consequentemente a preservação 
•Faltou informação dos objetivos a serem alcançados 
•A cada reunião do Conselho mais informações são acrescentadas, torna-se 
importante a frequência para o do nosso conhecimento no assunto 
•Entendo a necessidade dentro do processo de elaboração dos planos de manejo 
de buscar junto a população informações a respeito de suas expectativas para a 
área. Bem como a importância de conhecer as ameaças vislumbradas por essa 
população, que muitas vezes é muito próxima a unidade (funcionários)    



Dinâmica 
Etapa Zoneamento 

Coleta de contribuições 
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Discussão e Contribuições ao PERÍMETRO e às NORMAS 

EE Paranapanema 



PRÓXIMO ENCONTRO 
Etapa Programas de Gestão 

 
Data: 17/05/2018 
Horário: 9h às 17h 

Local: 


