ELABORAÇÃODOPLANODEMANEJO
OFICINA PARTICIPATIVA - ETAPA PROGRAMAS DE
GESTÃO
PROGRAMAÇÃO
9 as 9h05 Abertura da Reunião - Boas vindas e apresentação da programação do dia (José Edmilson de
Araújo Mello Junior - Gestor da UC )
9h05 as 9h35 Avaliação da Etapa Zoneamento do Processo de consulta Pública (Tatiana Ashino - Núcleo
Planos de Manejo - FF )
9h35 às 10h05 Apresentação da Concepção Metodológica dos Programas de Gestão (Adriana de Arruda
Bueno - Núcleo Planos de Manejo – FF)

10h05 às 10h10 Breve apresentação da dinâmica e organização dos trabalhos
10h10 às 13h10 Coleta de contribuições para programas e árvore de problemas
13h10 às 14h Socialização das contribuições

14h Acordos e encaminhamentos para a realização do 4º encontro

 Processo de Consulta Pública
o

Oficinas de Programas

 Devolutiva da Avaliação dos Participantes sobre a

reunião de zoneamento

PERCURSO DA CONSULTA PÚBLICA
Contribuições já realizadas

DIAGNÓSTICO
Contribuiçõesjá realizadas

ZONEAMENTO

Contribuições
serão coletadas
hoje !

PROGRAMAS

FASE DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO
Processo de consulta + Manifestação Conselho

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

CONSEMA (CTBio e Plenária)

Secretário do Meio Ambiente

Representantes

Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo
Contribuições via oficinas presenciais e via registros pela internet
Reunião
Setorial

POSSE DO
CONSELHO

1ª OFICINA
DIAGNÓSTICO

Planejamento para
organização do
Diagnóstico
(monitoramento)

Reunião
Setorial

Reunião
Setorial

2ª
OFICINA

3ª
OFICINA

Zoneamento

Programas

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

Compreensão sobre os
programas e contribuições
às ações e atividades

REUNIÃO
Devolutiva e
manifestação

CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕESAO PLANO DE MANEJO

1ª OFICINA
DIAGNÓSTICO

Oficinas

Agosto
a
Outubro
de 2018

Formulário
eletrônico

GESTÃO DA UC

2ª
OFICINA

3ª
OFICINA

Zoneamento

Programas

DISPONIBILIZAÇAO DOS
FORMULÁRIOS :
Até 22/outubro

PORTAL ELETRÔNICO

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

PORTAL ELETRÔNICO

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

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

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES
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.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO:
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.

Diagnóstico

Zoneamento

Programas

Devolutiva e
Manifestação

FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de
contribuições no
Conselho e online

Processamento pelo
órgão gestor
(FF )

Validação das
alterações pelo
Comitê de Planos de
Manejo

Análise e parecer CTBio

Entrega de
documentação
(Plano + Relatório)
ao CONSEMA

Devolutiva e
manifestação do
Conselho

Plenária CONSEMA

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE ZONEAMENTO

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE ZONEAMENTO

Avaliação
Grau de compreensão SOBRE O
PROCESSO DE CONSULTA
PÚBLICA
Grau de compreensão SOBRE O
ENCONTRO
Grau de compreensão SOBRE A
PARTICIPAÇÃO no encontro
Grau de CONCORDÂNCIA
com a proposta

Muito
Baixo

Baixo

Satisfatório

Bom

Pleno

-

-

8,7%

43,5%

47,8%

-

-

8,7%

39,1%

52,2%

-

17,4%

8,7%

52,2%

21,7%

-

-

4,4%

65,2%

30,4%

Grau de compreensão SOBRE O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA
- Explanações claras, concisas que permitiram a fácil assimilação dos conteúdos
apresentados
- Compreendi bem o processo explicado pela Tatiana
- As atividades englobam sobre a temática, dando espaços satisfatórios para a discussão das
ideias relacionadas ao plano de manejo
- Boa, apesar de não ser difundida ainda completamente. Pode haver uma maior divulgação
deste processo de consulta pública. Ex: e-mail, etc.
- Necessária para a participação da sociedade
- Todo o processo foi explicado de maneira didática, não deixando resquícios de dúvida
- Levando em conta que eu não estava tão informada, achei ótimo, pois foi didático

explicativo
- Acredito que foi possível compreender sobre esse processo, que antes não possuía tanto
conhecimento

- Foi satisfatória, pois tive uma visão geral desse processo

Grau de compreensão SOBRE O ENCONTRO
- Devidamente esclarecido na apresentação do evento
- Creio ter sido mais produtivo que o primeiro encontro, bem como a organização e
condução das mesas de forma mais objetiva
- Os esclarecimentos sobre a metodologia foram boas

- O encontro é pouco divulgado, além da presença de poucos atores sociais
- Encontro bem organizado e explicativo
- Acredito que pude adquirir um conhecimento muito maior sobre como fazer um plano de

manejo
- Entendo que o objetivo desse encontro foi a contribuição das pessoas em relação à
preservação de toda a área abrangida pelo parque

Grau de compreensão SOBRE A PARTICIPAÇÃO no encontro
- Possibilidade de ampla participação
- Ruim, não por falta de oportunidade, mas por falta de conhecimento sobre o parque e a realidade local
- Um privilégio participar e sentir que estamos fazendo algo em prol de um futuro mais sustentável
- Poderia ser melhor
- Assuntos pertinentes tratados por quem atua na área
- A atividade deu oportunidade a todos contribuírem, conforme a especificidade de atuação e formação
- Minha participação foi mais efetiva que no primeiro encontro, com a possibilidade de uma contribuição
real para o plano de manejo
- Creio que possa contribuir com o processo
- Não me senti preparada para acrescentar opiniões, propostas ou sugestões. Fui mais uma ouvinte,
aprendendo sobre o que estava sendo discutido
- Não pude contribuir, opinar muito no assunto, pois não vim nas primeiras fases, por isso estava um
pouco perdida
- É muito importante poder fazer contribuições que levem em conta as pesquisas realizadas na
área
- Acredito que poderia ter sido melhor se tivesse maior compreensão sobre a região da Laje e dos
processos necessários para a criação do plano de manejo
- Acredito que foi boa, pois pude contribuir um pouco com as minhas experiências no parque ao longo
de 20 anos

Grau de CONCORDÂNCIA com a proposta
- A proposta teve uma ótima dinâmica, sendo executada eficientemente
- Necessária

- Bastante adequado à realidade e ao tempo disponível para a realização do trabalho
- Muito importante a participação de todos os atores interessados
- Senti falta dos visitantes dentro do debate
- Método prático para criação de normativas e resoluções
- A proposta está sendo construída respeitando a contribuição de todos e discutindo todos os
pontos divergentes
- Sim, acredito que se aceita a proposta, tem potencial para proteção integral da área do parque
- Proposta atende para obtenção de informações para formulação do plano
- Toda a proposta ocorreu de uma maneira didática, participativa, interativa, de uma forma que
abrange todas as opiniões
- Acho uma ótima forma de metodologia

- Acredito que permitiu que os diversos oponentes do evento comentassem
- Tudo que possa contribuir para a preservação e conservação do parque é de grande valia

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

AVALIAÇÃO do ENCONTRO

