Quadro 28 – Planejamentoda Fase I – Implementação do Plano de Manejo da ZPA-1
Curto prazo – 6 meses

Médio prazo – 12 meses

Longo prazo – 24 meses

. Formação do quadro técnico e instalação administrativa;
. Equipamento da unidade administrativa;
. Capacitação básica dos agentes que atuarão na execução do Plano de
Menejo;
. Instituição da Comissão Técnica;
. Instalação das instâncias de gestão participativa
- ZPA-1 – Câmara Técnica Permanente – CONPLAM
- Parque – Conselho Gestor;
. Instalação da estrutura de relações públicas e comunicação;
. Formalização de Acordos de Cooperação Técnica para planejamento e
desenvolvimento das ações de monitoramento e recuperação ambienta com a
participação ativa de técnicos e agentes municipais;
. Sistematização dos procedimentos operacionais relacionados a:
- rotina de funcionamento do Parque;
- mecanismos para controle do uso público;
- fiscalização e prevenção de riscos;
- cadastro de usuários e pesquisadores;
- arquivamento de informações
. Definição de estratégias destinadas à:
- articulação com os proprietários de imóveis incidentes na Zona Primitiva
SZUE-2, SZUE-3, SZUE-4, SZUC-2 e SZUC-3, visando formulação de acordo
provisório que possibilite a implementação das ações de monitoramento,
recuperação e uso previstos no Plano de Manejo;
. Iniciar os procedimentos para elaboração dos projetos especiais de:
- comunicação e marketing;
- sinalização;
- divulgação;
- educação ambiental;
- ecoturismo
. Articular as comunidades do entorno para definir formas de cooperação para
implantação do Plano de Manejo;
. Estruturar as ações de Educação Ambiental

. Iniciar as ações básicas de monitoramento e recuperação ambiental ;
. Capacitar agentes de ensino;
. Iniciar as ações básicas de Educação Ambiental;
. Complementar a capacitação da equipe técnica e agentes ambientais;
. Elaboração e implantação dos projetos de:
- comunicação e marketing;
- sinalização;
- divulgação;
- educação ambiental;
- ecoturismo
. Elaborar estudos para regulamentação dos corredores ecológicos atrelados a
planos setoriais;
. Elaborar estudos para:
- adequação do sistema viário;
- drenagem e esgotamento sanitário
. Efetuar levantamentos para retificar delimitação da ZPA-1 e subzonas que
requerem essa providência;
. Implantação de sistema de informação e banco de dados informatizados;
. Acompanhamento sistemático dos instrumentos de outorga onerosa e
transferência de potencial construtivo;
. Capacitação dos agentes que integram as instâncias de gestão participativa;
. Adotar providências decorrentes dos acordos com proprietários de imóveis
incidentes na Zona Primitiva, SZUE-2, SZUE-3, SZUE-4, SZUC-2 e SZUC-3;
. Elabora proposta de regulamentação da Zona de Interesse Social
relacionada à SZUC-1;
. Edição de publicação do Plano de Manejo;
. Elaboração de projetos para captação de recursos para o desenvolvimento
de pesquisas;
. Edição de edital para seleção de estudos e pesquisas;
. Avaliação e elaboração de planejamento para capacitação continuada

. Debater e iniciar procedimentos para implantação dos projetos de:
- drenagem e esgotamento sanitário;
- adequação do sistema viário
. Debater propostas de regulamentação dos corredores ecológicos;
. Debater proposta de regulamentação da Zona de Interesse Social
relacionada à SZUC-1;
. Implementação de projeto piloto de ecoturismo;
.Complementação do projeto de sinalização nas trilhas internas;
. Continuidade das ações de Educação Ambiental;
. Sistematização de informações e elaboração de relatório de avaliação do
Plano de Manejo;
. Organização de 1º Simpósio para debater, avaliar e aperfeiçoar o Plano de
Manejo;
. Proposição do Planejamento da Fase II;
. Divulgação das experiências de gestão e pesquisas realizadas na ZPA-1 e
Parque em eventos estaduais, nacionais e internacionais;
. Complementação da capacitação dos técnicos e gestores, a partir das
necessidades identificadas
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