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Consulta pública sobre criação da Apa e da Arie do 
Litoral Centro é realizada na UNESP São Vicente 
 
 

Foi realizada no último dia 8 de maio na Unesp do campus do Litoral Paulista, em 
São Vicente, consulta pública para discutir a proposta de criação de Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável no litoral do Estado de São Paulo. 

Convocada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a consulta teve como objetivo discutir e 
colher sugestões da comunidade local sobre o conteúdo da proposta de criação da Área de Proteção Ambiental 
(APA) Marinha do Litoral Centro e da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Litoral Centro, que deverão 
integrar o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas. 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, tanto o Mosaico das Ilhas como as Áreas Marinhas Protegidas serão 
criados diante da necessidade de se combater a pesca predatória, principalmente a de arrasto, e de garantir o 
estoque pesqueiro das águas litorâneas de São Paulo, importante para as populações costeiras e como atividade 
econômica. 

A Unesp de São Vicente foi escolhida para sediar a consulta após solicitação da Fundação Florestal, da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo para uso das suas dependências "Ficamos muito honrados com o convite, o 
que cremos ser reflexo da importância que esta Unidade Pública vem ocupando na Baixada Santista, especialmente 
em relação às causas costeiras e marinhas", afirmou o Coordenador Executivo do CLP Marcelo Antonio Amaro 
Pinheiro. 

Cerca de 300 pessoas da baixada santista, litoral norte e sul acompanharam a consulta, que durou 
aproximadamente 3 horas e teve a participação de pescadores, ONGs, marinas, prefeituras, órgãos públicos, 
estudantes, pesquisadores, entre outros. Para Renato Tonini, estudante do curso de Ciências Biológicas da Unesp, a 
consulta foi uma verdadeira aula prática, onde os conceitos aprendidos na sala de aula puderam ser vivenciados 
durante as discussões "Nunca tinha acompanhado um processo desse tipo e pude observar os diversos tipos de 
usos e os conflitos existentes no litoral, além da necessidade de uma gestão eficaz dos recursos naturais", afirma. 

As consultas públicas são um instrumento estabelecido pela lei federal 9.985, onde o Poder Público é obrigado a 
fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local, permitindo identificar a localização, a dimensão e 
os limites mais adequados para a unidade, bem como as implicações decorrentes da implantação, seja para a 
população residente (interna) ou de entorno. "As consultas públicas são importante instrumento democrático, onde 
os diversos segmentos da comunidade são informados sobre as ações pretendidas pelo governo, podendo expor 
suas críticas em apoio ou repúdio à proposta apresentada", comentou o Coordenador Marcelo Pinheiro.  

A proposta da Secretaria Estadual do Meio ambiente prevê também a criação das APA do Litoral Sul e do Litoral 
Norte, formando um corredor de proteção com aproximadamente 700 km de extensão ao longo da costa paulista. 
Além da consulta realizada na Unesp de São Vicente aconteceu em Iguape no dia 24 de abril a primeira reunião 
referente à criação da APA do Litoral Sul, no Plenário da Câmara Legislativa daquele município. No dia 13 de maio a 
consulta pública ocorrerá no Litoral Norte, na Sede do Parque Estadual de Ilhabela, situada à Pça. Cel. Julião de 
Moura Negrão, 115 - Centro, em Ilha Bela, SP, a partir das 14h.  

Interessados em maiores detalhes sobre a criação das APA podem encontrar o relatório técnico com sua 
justificativa, acompanhado da minuta de decreto e respectivos mapas nos seguintes locais: Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, à Av. Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 6, na Biblioteca do CONSEMA - Sala 
115, CEP 05459-900, Pinheiros, das 9h00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira; Fundação Florestal do Estado de São 
Paulo (Diretoria Executiva), situada à Rua do Horto, 931, CEP 02377-000, São Paulo - SP, horário comercial, de 2ª 
a 6ª feira (entrada pela R. Luiz Carlos Gentile de Laet, altura do nº 600); na Biblioteca da UNESP - Universidade 
Estadual Paulista - Campus do Litoral Paulista, situado à Pça. Infante D. Henrique, s/nº, CEP 11.330-900, em São 
Vicente e/ou através dos sites http://www.fflorestal.sp.gov.br e www.ambiente.sp.gov.br. 

Fonte: Unesp 

 
 Enviar  
 por e-mail

 
 Versão para 
 impressão

Leia outras matérias de 
Dentro do Campus de hoje

16/05/2008

Page 1 of 3Universia Brasil - Consulta pública sobre criação da Apa e da Arie do Litoral Centro é...

14/09/2008http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_ecdgd.html


