
Processo de Consulta Pública nas etapas 
de elaboração do  Plano de Manejo 

Parque Estadual Marinho Laje de Santos 



 Processo de Consulta Pública 

o Oficinas de Zoneamento 

 

 Devolutiva da Avaliação dos Participantes sobre a 

reunião de diagnóstico 

 



PERCURSO DA CONSULTA PÚBLICA 

DIAGNÓSTICO 

Contribuições já realizadas 

ZONEAMENTO 

PROGRAMAS 



FASE DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Processo de consulta + Manifestação Conselho 

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

Governador 

CONSEMA (CTBio e Plenária) 

Secretário do Meio Ambiente 

Representantes  



Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo 

REUNIÃO 

Devolutiva e 
manifestação 

Reunião 
Setorial 

Contribuições via oficinas presenciais e via registros pela internet 

Reunião 
Setorial 

Reunião 
Setorial 

POSSE DO 
CONSELHO 

DIAGNÓSTICO 

Planejamento para 
organização do 

Diagnóstico 
(monitoramento) 

1ª 
OFICINA 

Zoneamento 

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

OFICINA 

Programas 

Compreensão sobre os 
programas e contribuições 

às ações e atividades 



CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕESAO PLANO DE MANEJO 

Setembro 
a 

Novembro 
de 2018 

DISPONIBILIZAÇAO DOS 
FORMULÁRIOS : 

28/setembro 

Formulário 
eletrônico 

GESTÃO DA UC 

Oficinas 

DIAGNÓSTICO 

1ª 
OFICINA 

Zoneamento 

OFICINA 

Programas 



PORTAL ELETRÔNICO 

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

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 

1ª OFICINA 

Zoneamento 

Reunião Setorial 

• Critérios para definição do 
Zoneamento 

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas 

• Normas vigentes 

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas 

• Normas vigentes + 
Normas específicas 



ETAPA ZONEAMENTO 

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. 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



ETAPA PROGRAMAS 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

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

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. 

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 no 

Conselho e online 

Processamento pelo 
órgão gestor  

(FF ) 

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 DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 



AVALIAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 

DATA: 22/agosto/2018   

Total de avaliações: 28  

Muito 

Baixo 
Baixo Satisfatório Bom Pleno 

Grau de compreensão sobre 

o PROCESSO DE CONSULTA 

PÚBLICA 

- - 7,1% 42,8% 35,7% 

Grau de compreensão sobre 

o ENCONTRO 
- - 14% 35,7% 50% 

Grau de compreensão sobre 

a SUA PARTICIPAÇÃO no 

encontro 

- - 17,8% 50% 32,8% 

Grau de CONCORDÂNCIA 

com a proposta 
- - 7,1% 64,2% 28,5% 



Comentários 

 Está tudo muito bom, só na participação que precisa ser mais abrangente; 

 É importante que os atores locais tenham voz dentro do processo; 

 Excelente dinâmica e organização; 

 As contribuições poderiam ser melhor elaboradas. Exemplo: os pesquisadores e 

organizadores apresentando introduções básicas sobre seus trabalhos e propostas; 

 Com o tempo disponível e a quantidade de material oferecido (assuntos), considero 

muito boa, porque as pessoas responsáveis ensinaram de maneira objetiva e clara. 

Parabéns à equipe; 

 

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 



 Gostei da estratégia do Portal na internet como forma de obtenção de informações da 

sociedade. Senti falta de representantes da pesca artesanal; 

 Adequado. Mas entendo que para as APAS oitivas locais com pescadores devem ser 

consideradas; 

 O processo de consulta pública deveria envolver mais a comunidade, ser mais divulgado 

 Todos conseguiram contribuir. Acredito que poderia haver oficinas virtuais (contribuições de 

colegas que não puderam estar presentes nesta data); 

 Concordo, entretanto, sabendo que nossa participação é meramente consultiva fico apreensivo 

com as pessoas que deliberarão os encaminhamentos; 

 Concordo, porém com uma ressalva. Faltou a participação da população local, talvez líderes de 

comunidades. Não sei se é complicado e tudo mais, mas creio que seja importante para os 

próximos. 

 Dinâmica apresentada satisfatória; 

 Faltou uma apresentação síntese sobre o estado atual do conhecimento da Laje. Para as APAS 

entendo que seja se suma importância oitivas locais, sobretudo com pescadores; 

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 



SUGESTÕES: 

o Oficinas virtuais (comentadas acima) contando com pesquisadores que tem/tiveram COTEC aprovado. 

Novo contato individual com pesquisadores do MAPEMLS, mostrando como a participação deles é 

essencial nesta etapa (acredito que muitos possuem agenda cheia, mas fazendo contatos individuais 

será produtivo); 

o Tentar dentro do possível simplificar e acelerar o processo, já que a UC totalmente marinha é menos 

complexa que as demais; 

o Horários fora da jornada de trabalho; 

o Tentar angariar mais atores, principalmente da cadeia produtiva; 

o Reforçar o chamamento dos atores; 

o Reforçar o entendimento coletivo sobre o processo de planejamento; 

o Fazer uma matriz de avaliação voltada aos expositores e assuntos decorrentes e não avaliando a 

minha participação e/ou a minha compreensão; 

o Divulgação e educação ambiental, quanto mais souberem, mais apoiarão, tenho certeza que vão 

querer preservar; 

o Bolo de cenoura =) (descontração) 

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 



AVALIAÇÃO  DA PROPOSTA 



AVALIAÇÃO  do ENCONTRO 



Dinâmica 
1ª Oficina - Etapa Zoneamento 

Coleta de contribuições 



DINÂMICA 

Grupos de Trabalho 
 

• Esclarecer DÚVIDAS sobre:  

o os conteúdos dos diagnóstico participativo e técnico utilizado na definição do 
Zoneamento;  

o a concepção metodológica do Zoneamento 

o a proposta de pré-Zoneamento (mapa) 

Critérios utilizados para zoneamento 

Atividades permitidas 

Legislação Vigente 

• COLETAR E REGISTRAR CONTRIBUIÇÕES acerca da: 

o Proposta de pré-zoneamento (mapa) 

Critérios utilizados na definição do Zoneamento 

Atividades permitidas 

Legislação Vigente 



DINÂMICA 

Grupos de Trabalho 

Organizados por setores 

1 facilitador 

1 relator 

M
ap

as d
o
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iagn

ó
stico

s p
articip

ativo
 e técn

ico
 

1 

m
ap

a facilitador 

relator 

2 

m
ap

a facilitador 

relator 

3 

m
ap

a facilitador 

relator 



PRÓXIMO ENCONTRO 
3ª Oficina – Programas Data: 18/10/2018 (quinta -

feira) 
Horário: 9:00h às 17h 

Local: a combinar 
 


