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Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, na sede do Projeto Ambiental Gaia 
Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 8, no município de Garopaba/SC, às nove horas e vinte 
minutos, iniciou-se a 31ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 
(Conapa-BF), nesse momento com 27 membros presentes. Maria Elizabeth Carvalho da Rocha (Dete), 
Chefe da APABF, abre a reunião desejando um bom dia e boas vindas a todos conselheiros e visitantes, 
agradecendo a presença. Passa a palavra à Sandra, Secretária Executiva para conduzir a reunião. 
Sandra dá bom dia a todos e apresenta a pauta da reunião: 1) Espaço administrativo: ata e 
expedientes; 2) Espaço Capacitação Continuada dos Conselheiros: Mesa Redonda sobre Novo Código 
Florestal e repercussões na gestão da APABF, palestrantes: Edson de Almeida, Analista Ambiental da 
APA Anhatomirim e Caren Andreis, Analista Ambiental da CR9 e debatedores: José Luiz Miguel Nieto, 
Gervásio Oeksler, Rafael Costa, Gelson Rigo; conselheiros que sugeriram este tema na elaboração do 
Plano de Capacitação; 3) Espaço Institucional: Informes da APABF e Informes das Instituições 
Conselheiras; 4) Espaço Discussões e Decisões: 4.1) Plano de Ação do Conselho gestão 2012-2014 – 
proposta e encaminhamentos; 4.2) Plano de Manejo – situação atual e encaminhamentos; 4.3) FEEC: 
Proposta de criação de UC no Pântano do Sul/Florianópolis. Em seguida passa a leitura da síntese da 
ata da plenária anterior, confirma que todos receberam por email e pergunta se além das 
contribuições da Amopran algum conselheiro sugere alteração. Ninguém se manifesta, a ata é 
aprovada. Sandra passa a leitura dos expedientes desde a última plenária. Correspondências 
RECEBIDAS pelo CONAPA-BF: Mensagem eletrônica de 18/02/2013, do IBF informando mudança na 
suplência: Ana Rita dos Santos Lopes - retornamos solicitando ofício; Ofício nº 149/2013 de 13/03, da 
UFSC, indicando nova representante titular: Letícia Albuquerque; Ofício nº 09/2013 de 14/03, do 
Instituto Municipal de Meio ambiente de Jaguaruna/IMAJ, indicando novos representantes titular - 
Wilson José Gordo Teodoro e suplente – Edson Rodrigues de Souza. Ofícios EMITIDOS pelo CONAPA-BF: 
Of. 01/2013, de 17/01, ao Sr. Marcelo Kinouchi, da Coman/ICMBio, informando encaminhamentos deste 
Conselho referentes ao Plano de Manejo da APABF: ciência e apoio às novas diretrizes e indicação dos 
nomes do GT. Ofícios Circular EMITIDOS pelo CONAPA-BF: Of. Circ. 01/2013, de 17/01, ao GT Plano de 
Manejo com cópia à CR9 e Coman/ICMBio, convidando para Oficina de Construção do Plano de 
Trabalho; Of. Circ. 02/2013, de 19/02, aos Analistas Ambientais Edson Almeida e Caren Andreis, para 
participar como palestrantes no Espaço Capacitação Continuada do Conselheiro desta plenária; Of. 
Circ. 03/2013, de 19/02, aos conselheiros José Nieto, Gervasio Oecksler, Rafael Costa e Gelson Rigo, 
para participar como debatedores no Espaço Capacitação Continuada do Conselheiro desta plenária; 
Of. Circ. 04/2013, de 28/02, para as instituições conselheiras, convocando para esta plenária. Moção 
CONAPABF nº 02/2012, à Exma. Presidenta da República, Sra. Dilma Roussef, apoiando a UC de Uso 
Sustentável na Baía da Babitonga, como medida necessária à conservação da Toninha, espécie da 
fauna brasileira ameaçada de extinção. Sandra passa a próxima pauta, Mesa Redonda sobre o Novo 
Código Florestal e repercussões na gestão da APABF, passa a palavra aos palestrantes Edson e Caren. 
Edson vai fazer uma abordagem mais geral e Caren vai detalhar. Edson agradece por esta 
oportunidade de aprendizado, teve que se preparar para este momento, possui duas responsabilidades 
neste assunto, a do cidadão e a do aplicador da lei. Sua abordagem será por três vias: como ler, como 
interpretar e como aplicar a lei. Antes relembra que numa linha do tempo tivemos: o Código de 34, 
Decreto 23.793, que já consideravam as florestas como bens de interesse comum a todos e como 
protetoras de águas e solo, assim declaradas pelo governo, cabendo indenização se em terras 
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particulares. O Código de 65, Lei 4.771, que considerava as florestas como bens de interesse comum a 
todos; APP de cursos d’água e de nascentes; APP de encostas e de morros e outras formas; APP 
declarada por lei (art 2º); APP declarada pelo poder público (art 4º). Este Código teve alterações em 
1965 - 5 a 100 m de APP; em 1986 - 30 a 150 m (Lei 7.511) e em 1989 - 30 a 500 m (Lei 7.803). 
Chegamos ao Código de 2012, instituído pela Lei 12.651, considera as florestas como bens de 
interesse comum a todos; APP de cursos d’água e de nascentes; APP de encostas e de morros e outras 
formas; APP declarada por lei (art 4º); APP declarada pelo poder público (art 6º). Sofreu alterações no 
Congresso e vetos presidenciais, que acarretaram edição da MP 571/12, nova votação gerou a Lei 
12.727/12. Como ler o Código – opção de leitura temática: Agricultura familiar, Apicuns e salgados, 
APPs, Áreas de uso restrito, Áreas verdes urbanas, Cota de reserva ambiental, CRA, Crédito agrícola, 
Desmatamento (controle), Exploração florestal, Interesse social, Motosserra, PRA, Produtos florestais 
(controle de origem), Programas de apoio e incentivo à recuperação e preservação ambientais, 
Queimada (uso e controle), Recomposição, Reserva legal, Restrições à importação, Supressão vegetal, 
Utilidade pública e outros temas. Aqui vão se ater a abordar aqueles temas que influenciam na gestão 
da APABF. Outra forma de leitura é a Estrutural, quando se desmonta o texto e se verifica as “peças”, a 
estrutura se dá na relação dos temas entre si. Como interpretar, por exemplo, se Dunas são APP: na 
interpretação literal, o Art. 4º, caput e inc. VI – APPs rurais e urbanas: as restingas, como fixadoras de 
dunas ou estabilizadoras de mangues. Na interpretação finalística entendemos que se as restingas são 
APP por fixarem dunas, incluímos nessa proteção (portanto também como APP) o próprio objeto de 
proteção, as dunas. Podemos interpretar a lei com visão de conjunto (sistemática), por exemplo, o 
tema supressão de vegetação nativa, mais especificamente as restingas. A Conama 303/2002 foi 
revogada? Acredita-se que naquilo em que há incompatibilidade com o novo código sim, porém no 
caso dos 300 metros de restinga o código está omisso, acredita-se que a Conama continua valendo. 
Edson passa a palavra a Caren para continuar a apresentação, que dá bom dia a todos e informa que 
irá falar especificamente sobre APPs, pois o código é complexo e não há tempo para falar sobre toda a 
lei. Pela lei o conceito de APP é de Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas. O que é 
classificado como APP: Margens de cursos d’água; Margens de lagos e lagoas naturais e reservatórios 
artificiais; Margens de nascentes olhos d’água perenes; Encostas; Restingas; Manguezais; Bordas de 
tabuleiros ou chapadas; Topos de morros, montanhas e serras; Altitudes superiores a 1.800 metros; 
Veredas. Nestes casos as intervenções apenas são permitidas em casos de utilidade pública, interesse 
social ou de baixo impacto ambiental. Casos de UTILIDADE PÚBLICA: atividades de segurança nacional 
e proteção sanitária; atividades e obras da defesa civil; obras de infra-estrutura destinadas às 
concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, 
energia, telecomunicações, radiodifusão; instalações necessárias à realização de competições 
esportivas; mineração, exceto de areia, argila, saibro e cascalho; atividades que promovam melhoria 
na proteção das funções ambientais das APP; outras atividades similares, quando inexistir alternativa 
técnica e locacional, definidas por ato do Chefe do Poder Executivo federal. Casos de INTERESSE 
SOCIAL: atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa: prevenção, 
combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com 
espécies nativas; exploração agro florestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse 
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 
vegetal existente; implantação de infra-estrutura pública destinada a esportes, lazer, atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas; regularização fundiária de 
assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas 
urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009; 
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados, para 
projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; atividades de 
pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho; outras atividades similares, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional, definidas por ato do Chefe do Poder Executivo federal. Casos de 
ATIVIDADES EVENTUAIS OU DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL: abertura de vias de acesso interno e suas 
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pontes; implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados; 
implantação de trilhas para ecoturismo; construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro; construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades 
quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de 
água se dê por esforço próprio; construção e manutenção de cercas; pesquisa científica relativa a 
recursos ambientais; coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de 
mudas; plantio de espécies nativas, desde que não implique em novas supressões; exploração agro 
florestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar; outras atividades similares, quando 
reconhecidas por ato do CONAMA ou dos CONSEMAs. O código define ÁREA URBANA CONSOLIDADA 
como parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 50 hab./ha, malha viária 
implantada e que tenha, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana 
implantados: a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário; c) abastecimento de 
água potável; d) distribuição de energia elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos 
sólidos. Define ÁREA RURAL CONSOLIDADA: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente 
a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste 
último caso, a adoção do regime de pousio. PEQUENA PROPRIEDADE OU POSSE RURAL FAMILIAR: 
aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, 
incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. O tratamento é diferenciado para as que 
possuem até 4 módulos fiscais, para terras indígenas demarcadas e demais áreas tituladas de povos e 
comunidades tradicionais que fazem uso coletivo do território. Portanto, a definição de APP, tanto para 
zonas rurais ou urbanas são: faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene ou 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 
30 metros para cursos d’água de menos de 10 metros de largura; b) 50 metros para cursos d’água de 
10 a 50 metros de largura; c) 100 metros para cursos d’água de 50 a 200 metros de largura; d) 200 
metros para cursos d’água de 200 a 600 metros de largura; e) 500 metros para cursos d’água com 
mais de 600 metros de largura. Para lagos e lagoas naturais: em Zonas rurais 100 metros e em Zonas 
urbanas 30 metros. Para reservatórios artificiais: somente para os decorrentes de barramento de curso 
d’água natural, em faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Para reservatórios 
destinados a geração de energia ou abastecimento público, o empreendedor deve adquirir e indenizar 
APP no entorno, observados os intervalos: em áreas rurais: mínimo de 30 metros e máximo de 100 
metros; em áreas urbanas: mínimo de 15 metros e máximo de 30 metros. Para aqueles anteriores à 
MP 2166-67/2001, a APP é a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum. Para as acumulações naturais ou artificiais de até 1 ha, fica dispensada a faixa de 
proteção, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa. Para nascentes e olhos d’água 
perenes, raio mínimo de 50 metros e intervenção ou supressão somente autorizadas em caso de 
utilidade pública. Nas encostas, o requisito é ter declividade maior que 45º na linha de maior declive. 
Nas inclinações entre 25º e 45º são permitidos: manejo florestal sustentável, exercício de atividades 
agropastoris e manutenção das infra-estruturas físicas associadas, sendo vedada a conversão de novas 
áreas, exceto para os casos de utilidade pública e interesse social. As restingas são APP como 
fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. A definição de restinga segundo a Lei 12.651/2012 é 
“Depósito arenoso, paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos 
de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com 
cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último 
mais interiorizado”. A intervenção ou supressão das APP em restingas e dunas somente autorizadas 
em caso de utilidade pública. Os morros, montes, montanhas e serras possuem o terço superior 
protegidos. Critérios para classificar: altura mínima de 100 metros e inclinação média > 25º. Estima-se 
que 9 em cada 10 morros antes protegidos (a regra anterior falava em 50 metros) perderam a 
proteção. Das áreas consolidadas em APP em zona rural: permite a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 
2008, devendo-se recompor as áreas conforme o tamanho da propriedade. Admite-se a manutenção 
de residências e infra-estrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural, desde que não ofereçam riscos e a  recomposição deve ser: 1) Condução da regeneração 
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natural; 2) Plantio de espécies nativas; 3) Plantio de espécies nativas + condução da regeneração 
natural; 4) Plantio intercalado de espécies exóticas com nativas, em até 50% da área a ser recomposta 
(Para pequena propriedade ou posse rural familiar). Com relação à regularização fundiária de áreas 
urbanas consolidadas em APP, pode ser realizada com a aprovação de projeto de regularização 
fundiária (pelo município), nos termos da Lei 11.977/2009 (Minha casa, minha vida), em dois casos: 1) 
Interesse social: Áreas ocupadas, predominantemente, por população de baixa renda há, pelo menos, 
5 anos; 2) Interesse específico:  as ocupações que não são consideradas de interesse social. Também 
passíveis de regularização com projeto mais detalhado. Condicionante: para rios e cursos d’água, 
deve-se manter uma faixa de, no mínimo, 15 metros de cada lado, onde não devem ser construídas 
edificações. Nas APP de restingas, dunas e nascentes não se pode regularizar a ocupação, pois nestes 
casos a intervenção ou supressão de vegetação só é permitida para a realização de atividades de 
utilidade pública. Caren encerra agradecendo pela atenção e ambos os palestrantes se disponibilizam 
aos debates. Sandra pede aos debatedores convidados que façam sua intervenção no sentido de 
complementar, trazer novos aspectos ou mesmo discordar de interpretações. Rafael, da Aprender, 
agradece o convite e parabeniza o Conselho por este espaço de capacitação dentro do espírito de 
aprender uns com os outros, parabeniza os palestrantes Edson e Caren, conta que é advogado 
ambientalista e reconhece a dificuldade de se aplicar as normas devido a complexidade e dar margem 
de dúvidas e incertezas de interpretação, dando insegurança jurídica. É ambientalista, mas como 
advogado já teve oportunidades de trabalhar para os empreendedores, aprendeu a ter outra ótica e 
tentar encontrar caminhos do meio, não acompanhou tão de perto as alterações do código, mas 
destaca que dentre o que consultou temos pontos positivos e outros negativos. Como positivos traz 
conceitos que antes não estavam expressas que se aplica tanto em área rural quanto urbana, 
incorporou vários dispositivos das resoluções do Conama, entende pessoalmente que a Conama 303 
não vale mais para os 300 metros de restinga, pois é inconstitucional. O CRA é um incentivo para o 
proprietário que quer conservar. Dentre os pontos negativos cita a exclusão da necessidade de 
comprovação da inexistência de alternativa locacional, redução da proteção dos morros, exclusão dos 
olhos d’água intermitentes, exclusão da necessidade de recuperação em áreas urbanas, anistia das 
multas. A nova lei é complexa, deixa muitas lacunas, carece de um dialogo técnico e jurídico para 
adequar as regulamentações. Para complicar em janeiro a PGU impetrou tres ações de 
inconstitucionalidade para esta lei. Acredita no dialogo para resolver as controvérsias. O Edson trouxe 
a importância da interpretação da lei de forma sistemática e integrada dentro de seus princípios e 
objetivos, junto com as demais leis. Kico, da Ama, agradece o convite, quando do convite disse que 
tinha mais duvidas, pois mesmo o anterior já existia controvérsias e acredita que neste piorou, cita o 
exemplo da definição de restinga, se fosse pela geomorfologia aqui estaríamos sobre uma restinga, 
mas isso não fica claro na legislação. Lamenta as alterações sobre topos de morro, não é advogado e 
sim ambientalista e considera que ficou muito complicado fazer a conservação ambiental. Veio mais 
para ouvir e gostou de saber que a leitura da lei não deve ser feita de forma literal. Seu Gervasio da 
PPPR quer passar uns slides, mas quer dizer que veio como ouvinte para aprender, foi ler e ficou com 
muitas duvidas, a PPPR está sobre APP. Algumas coisas indignam a comunidade do Rincão como a 
retirada das casuarinas em APP por ser exótica. Mostra os slides comentando a convivência das 
exóticas com as nativas, a proteção que as casuarinas causam nas dunas. Pergunta se pode trazer as 
plantas do litoral norte pra plantar no Rincão, sendo que lá não ocorrem. Nieto, da OAB, cumprimenta 
a todos, é advogado, não é eloqüente como Fidel nem moderado como Paulo Freire, não vai usar o ppt 
que preparou, vai tentar falar o que ainda não foi falado. Nosso código é social, agrícola e também 
ambiental. Não vai atender os problemas, já nasceu de bate-bocas, as entidades ambientalistas não 
estão bem representadas enquanto o outro lado está. Não dá pra conservar sem tratar as condições 
sociais, e isso está no novo código. Considera positivas algumas inovações como o cadastro rural 
ambiental, a cota de reserva ambiental, o plano de recuperação ambiental. Caren não falou sobre 
reserva legal, não deu tempo, mas atualmente dá pra compensar fora da propriedade. Fala da 
importância deste tema e dos debates, que deve ser um exemplo para a construção do plano de 
manejo, devemos conversar, fazer uma capacitação de 3 dias. Sandra passa as regras dos debates, 
ocorrerá sob inscrição, 3 minutos para considerações e perguntas, indicando para qual dos 
palestrantes ou debatedor. A palavra volta a mesa em blocos de 3 inscritos. Sergio da Epagri 
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parabeniza a todos e quer perguntar se já existe um levantamento sobre o impacto do novo código na 
Apabf, quantos morros sobraram, quantos mangues sobraram, quantos rios sobraram, se poderíamos 
ter isso para ajudarmos na gestão da Apabf. Pimenta da Caipora quer fazer um exercício de aplicar isso 
aqui, mas sabendo da limitação da cartografia que temos, os mapas possuem distorções conforme a 
base utilizada, o próprio MPF e estadual sofrem por isso pelas imprecisões cartográficas, a SDS tem 
base 1/10000, querem que seja oficializada como base para todos os temas que forem feitos no 
estado. Se dispõe a fazer os mapas como geógrafo, já dispõe das bases do Gerco. Vidal da Sociedade 
Ecológica Rincão parabeniza os que usaram a palavra, tem consideração, sobre a fala do seu Gervasio, 
diz que quando trabalhou na prefeitura dirigiu projetos de recuperação de dunas, tinham um grande 
problema das casuarinas nas dunas, pela questão biológica e da própria contenção, pois depreciavam 
as dunas, ali só se criavam formigas, lagartixa e outros nativos acabavam indo para outro lugar, por 
isso trabalharam como Ong e prefeitura para retirarem as casuarinas, e hoje se pergunta se foi bom ou 
não, que o tempo dirá. Pergunta a Caren sobre as construções no novo município do Rincão, ali não se 
pode construir nada, ninguém entende a Conama 303, nem Policia Ambiental, nem prefeitura, o que 
faremos com as construções que estão proibidas na beira mar do Rincão. Caren diz que não tem 
conhecimento se a Apabf tem os estudos mas considera importante que tenhamos, principalmente a 
de declividade, e que demos publicidade sobre eles, estão esperando essa base de dados do estado 
para fazer isso. Tem seguido a Conama 303, que considera restinga a faixa de 300 metros, sobre as 
construções na beira mar do Rincão não conhece o caso mas se estão em restinga ou dunas o 
tratamento é diferenciado, ali as construções são irregulares. Pimenta quer saber se o ICMBio 
considera a idade geológica das dunas. Caren diz que usamos a base de dados do IBGE sobre campos 
de dunas. Edson diz que trabalhamos com duas questões: técnica e jurídica. Se o técnico caracterizar 
uma paleoduna como duna isso vai ser considerado juridicamente. Edson fala que as terras de 
marinha, delimitadas pelos 33 metros da linha de preamar, são administradas pelo SPU e o seu uso é 
determinado por eles, na APA Anhatomirim não permitem construções de qualquer forma em terra de 
marinha. Sobre as casuarinas considera que ela traz alguns benefícios, mas danos também e que isso 
deve ser definido na sociedade. Rafael coloca que deve fazer parte da elaboração do plano de manejo 
da unidade ter uma base cartográfica com os dados relevantes. Sobre a Conama 303 diz que é injusta, 
muitos podem porque já estão e outros não podem mais. Próximo bloco. Val do Fórum da Agenda 21, 
vai fugir um pouco do tema da aplicação do código, vivemos ainda um momento de surpresa frente a 
realidade política trazida pelo novo código, acha que antes deste debate deveríamos saber como  este 
impactou o Brasil e depois virmos para a Apabf. O novo código foi um retrocesso, sofremos pressões 
internacionais que viram no país a oportunidade de trazerem seus grandes negócios, o Brasil poderia 
ser liderança em outro sentido, mas escolhemos o modelo que não é sustentável. Na discussão política 
vemos que tivemos alguns avancinhos e acabamos minimizando os retrocessos. Temos que fazer essa 
reflexão aqui, pois estamos com nossa mãe terra sob risco, abdicamos de pontos importantes, quer 
fazer uma reflexão que nada está consolidado, ao invés de verificarmos a aplicabilidade do novo 
código deveríamos discordar dele. Deisiane da Udesc quer dizer que temos sim áreas urbanas 
consolidadas, em vários municípios são áreas de balneários que os municípios querem dedicar ao 
turismo, como estes municípios poderão agir diante das incoerências e incertezas jurídicas, Balneário 
Rincão, por exemplo, novo município, como poderá fazer diferente, os turistas que aqui vem não 
querem ver construções e prédios. Por trás das casuarinas devemos discutir as políticas que estão por 
trás disso. Carlyle da Unesc também quer ir na linha do questionamento, não estamos acostumados as 
coisas de cima, quem disse que precisávamos de um novo código florestal, não é verdade que foi 
gestado durante a ditadura, foi discutido com a sociedade entre 1958 e 1964, apenas foi votado em 
1965. Ele veio com o péssimo exemplo de Santa Catarina com o seu código ambiental. Agora ficamos 
correndo atrás do prejuízo, a quem servem as mudanças, o próprio SBPC quer uma moratória para 
discutirmos a real importância dos ecossistemas e sua conservação. Acredita que as casuarinas não 
tem função nenhuma no ecossistema, é uma espécie agressiva. Edson concorda com todos. Caren diz 
que o novo código é um desafio, ainda não compreendemos todos os seus aspectos, muitos ainda 
trazem questionamentos, muitos estamos encaminhando para parecer jurídico, como órgão executor 
temos obrigação legal de aplicá-lo, por isso a nossa abordagem. Nieto diz que Val e Carlyle colocam do 
ponto de vista dos pensadores do conselho, concorda com o que disseram porem o código florestal 
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que existe é este e os movimentos no Congresso são para piorar. Rafael diz que somos privilegiados 
aqui no Conselho por termos vários olhares, tem receio de que o SNUC também sofra retrocessos, será 
que nós que estamos aqui estamos fazendo bem o papel de lutarmos pelo meio ambiente, vemos que 
as UCs em geral tem atingido pouco seus objetivos, corremos o risco de dar mais brecha a retaliações, 
temos a oportunidade de darmos o exemplo de que os modelos de construção coletiva de cooperação 
insterinstitucional podem dar certo. Precisamos lutar pela aplicação das leis de saneamento básico, faz 
parte do desenvolvimento sustentável para este território. Outro bloco. Mauro da Aprender quer 
parabenizar a iniciativa do debate, que o fez se deslocar de Floripa até aqui, é suplente e já estava 
representado pelo Rafael, quer trazer algumas contribuições. O código de 65 é chamado de Código 
Florestal porque foi determinado pela lei, esta nova lei não faz isso, estamos chamando 
equivocadamente de Novo Código. O desenvolvimento sustentável pode ser uma armadilha da forma 
como vem sendo aplicado, os 3 pilares igualitários entre social econômico e ambiental não pode ser, o 
ambiente tem que ser fundamento e não pilar. Sobre a Resolução Conama 303 tem uma pergunta se o 
código dá expressamente a competência ao Conama para regulamentar. Sobre os 300 metros de 
restinga o Código não traz, mas temos que pensar nisso, pelas mudanças climáticas alguns paises 
colocam 100 metros como área não edificandi não por questões da paisagem, mas de segurança. Tem 
uma jurisprudência do STJ do Herman Benjamin, de um proprietário rural que desmatou depois de 
2008 e quer anistia, lembra que a mesma não é irrestrita, necessita de cadastro ambiental rural e 
compromissos, temos que exigir que SC faça isso direito. Pergunta técnica em relação aos 
manguezais, se existem na APA e como são considerados. João da Colônia Z-33 agradece a 
oportunidade concorda com Val e Carlyle, mas também concorda com Nieto, o código que temos é 
este e como devemos agir perante ele. Os planos diretores dos municípios têm 5, 10 anos e nunca são 
concluídos, eles devem dizer o que fazer, assim como regularização fundiária. Quais são as áreas de 
marinha, ainda não temos nem lei orgânica no Balneário Rincão e não querem errar, é vereador e quer 
fazer direito junto com a APA, Ministério Público, SPU, tudo isso se refletindo no plano diretor do novo 
município. Não tem duvida que o novo código da forma como foi construído está prejudicando, não 
sabemos onde podemos construir, como podemos, as lagoas estão todas privatizadas, não tem acesso. 
Kica do SPU diz que temos situações de áreas urbanas consolidadas e não consolidadas. Não devemos 
ter como referencia Itapema e Balneário Camboriu, naquela época foi feito de qualquer jeito e temos 
tido dificuldade em adequar, os problemas ali são enormes. Devemos conversar sobre as áreas 
consolidadas, alguns terão que sair, mas como fazer isso, alguns discursos aqui refletem falta de 
conhecimento sobre a função do SPU, se dispõe a trazer os técnicos ou a própria dra Isolde para 
explicar sobre várias questões afetas ao SPU. Pimenta quer fazer uma proposição, de fazermos o 
exercício visual da sobreposição de todas as leis que existem, num grupo de trabalho deste conselho. 
Simão pede que este assunto venha no momento do plano de manejo. Sandra quer fazer um 
comentário sobre as casuarinas, que esta realidade vivem aqui no Gaia, apesar de possuírem uma 
licença de corte emitida pelo Ibama nunca tiveram coragem de retirar, pois acreditam que algum 
impacto vai ter se a supressão for realizada. Edson diz que a lei não traz definição de desenvolvimento 
sustentável, sobre a competência do Conama a lei não define expressamente, mas fala se o âmbito é 
federal, estadual ou municipal, os Consemas devem se organizar para definir melhor as competências 
do estado. Sobre apicuns e salgados fazem parte do manguezal e ali é permitido aqüicultura, não sabe 
dizer se nesta APA ocorre. Simão diz que esta discussão deverá continuar na parte da tarde no tema 
plano de manejo. Almoço. Sandra diz que tres conselheiros pediram inversão de pauta, trazer plano de 
manejo antes dos informes, todos concordam e Sandra passa ao Simão, que informa que a Dete esteve 
em Brasília e levou os documentos para abertura do processo de elaboração do plano de manejo. Em 
breve deverá sair uma ordem de serviço com a equipe de execução: Dete, Simão, Enise e Luciana da 
APABF, os 5 coordenadores de CTs e os 3 membros do comitê executivo do Conselho; Andrea da CR9 e 
um analista da Coman. Simão diz que a discussão sobre o codigo florestal tem rebatimentos no plano 
de manejo, sobre a necessidade de sobrepormos as legislações existentes inclusive as municipais, 
verificarmos as possíveis incongruências. Simão diz que o plano de manejo vai exigir de nós um 
esforço de diálogo muito grande, este é um momento de discussão política, não queremos produzir 
algo que as prefeituras, o governador ou ministros vão engavetar. Os shapes das cartas básicas do 
Gerco já estão conosco e ajudarão na elaboração do mapa básico da unidade. O plano de manejo 
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poderá propor aspectos mais restritivos para a Apabf. Mostra o plano de trabalho com o cronograma 
das atividades construído pela equipe de planejamento - Apabf, GT Conselho e CR9 – em oficina em 
janeiro. Na fase de DIAGNOSE estamos fazendo a caracterização da Apabf, elaboração do mapa básico, 
declaração de significância e desafios de gestão até junho, quando teremos outra reunião com a 
equipe de planejamento para validação destes produtos. Em seguida iniciaremos a fase de 
CONCEPÇÃO, que ocorrerá com uma Oficina de Planejamento com o Conselho, quando elaboraremos a 
Missão, Visão, objetivos estratégicos e mapa situacional da APABF. Na etapa de NORMATIZAÇÃO, 
depois da oficina do conselho – entendemos que o plano de manejo deve ser feito com o conselho para 
além do conselho – elaboraremos a primeira versão do zoneamento e normas de uso e faremos uma 
série de oficinas setoriais (pesca, agricultura, indústria, turismo, esportes, etc) para colher sugestões e 
posicionamentos. Pretendemos fazer a negociação e validação do zoneamento e normas de uso junto 
com este conselho em uma segunda oficina. Finalmente, na etapa de PLANEJAMENTO elaboraremos 
Planos de Ação Inter e Intrainstitucional. Enviaremos este plano de trabalho para o email de vocês. 
Debates. Nieto pergunta se usaremos o zoneamento ecológico econômico. Simão diz que usaremos 
não com este nome, o Gerco é um zoneamento que utilizaremos, já existe uma proposta de 
determinação de espaços e seus usos. Ana do Cepsul coloca os shapes da área marinha referente ao 
ordenamento pesqueiro a disposição. Val quer saber se o conselho vai chancelar esta proposta e outra 
questão: a definição dos grupos setoriais vai ser definido como, acredita que deve ser melhor 
discutido. Simão diz que o cronograma foi montado com o GT do conselho e está hoje aqui para ser 
discutido e a partir disso ser aprovado, ser ajustado ou rejeitado. Val diz que a proposta condiz com as 
necessidades do plano de manejo, com a capacidade financeira e operacional e este ponto é 
fundamental, sempre criticamos a não participação e do ponto de vista político propõe que o conselho 
ratifique a proposta. Cida do CCI vê uma proposta importante que nos faz refletir sobre a nossa 
responsabilidade como conselheiros, que tem sua base, temos que ter entusiasmo para este momento 
chave da região. Rafael quer esclarecimentos se o setor de Ongs ambientalistas estão contemplados, 
acha importante. Simão diz ao Val que o cronograma e orçamento são ajustáveis, mas o processo não, 
e o que nos dá respaldo é o conselho. Para a Cida que não faremos audiências publicas, faremos 
oficinas de trabalho. Para o Rafael que não tínhamos pensado num setor de Ongs em separado, mas 
que é possível, havíamos pensado que as Ongs estariam nas setoriais de seu interesse e atuação. 
Sergio diz que avançamos desde as primeiras discussões de elaboração do plano de manejo por meio 
de contratação e agora enfrentando o desafio de fazermos nós mesmos. Fala dos riscos do 
desenvolvimento sustentável como pilar passível de desmoronar. Pede para colocar o calendário na 
rede para nos agendarmos com antecedência. Nieto quer elogiar a equipe gestora da unidade, já 
participou de várias reuniões lá na sede e vê as dificuldades. De manhã reclamamos de uma lei da 
qual não participamos, agora temos esta oportunidade, pois o plano também é lei, normas. Como 
coordenador de CT tem responsabilidades e quer ser cobrado pelos conselheiros, presença e 
participação. Tim da Apabf quer parabenizar a todos, o momento de elaboração do plano de manejo é  
importante, tem uma preocupação como teremos o zoneamento teremos que ter conhecimentos 
técnico-cientificos que requerem tempo, para poder subsidiar o plano. Simão diz que só caiu no conto 
do desenvolvimento sustentável quem quis, já na década de 90 vários estudiosos denunciavam que o 
conceito era um conjunto de estratégias para satisfazer a todos mas não apontava caminhos. Chama 
atenção do Tim para a fase de caracterização prevista, não vamos esgotar os assuntos, se não temos o 
conhecimento necessário devemos perguntar e colocar no plano de ação. O próprio zoneamento não é 
eterno e estanque, nem tem o prazo de 5 anos, ele é dinâmico sempre que for preciso ele pode ser 
rediscutido. Pimenta diz que os setores deverão ser melhor visualizados depois da caracterização da 
Apabf, teremos os atores e as principais atividades. Sandra submete a plenária o plano de trabalho e o 
calendário de ações apresentado, é aprovado por unanimidade. Próxima pauta Informes da Apabf. 
Dete cita informes gerais: dia 14/12/12 – Reunião com Comitê Gestor da Abertura da Barra da Lagoa 
de Ibiraquera – organização para o verão: segurança; logística; dia 18/12/12 – Vistoria no Morro do 
Gravatá em Laguna – demanda do MPF; dia 11/01/13 – Reunião com novo administrador do Porto de 
Imbituba Sr. Rogerio Puppo e PBF – termo de reciprocidade para o programa de monitoramento da 
baleia; dia 22/01/13 – Reunião com PBF, IBF e Prefeitura de Imbituba sobre o projeto de mirante para 
observação de baleias na praia da Ribanceira; dias 24 e 25/01 – Oficina para construção do Plano de 
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Trabalho do Plano de Manejo – equipe da APABF, CR9 e GT do Conselho; dia 23/01 – Reunião com 
Instituto Anjos do Mar do Brasil (IAMB/Brasil), CMA/ICMBio, PBF/Brasil e R3 Animal a fim de verificar 
disponibilidade do IAMB/Brasil para prestar assistência a encalhes de grandes cetáceos, tendo como 
encaminhamento: nova reunião em 21/02 com as mesmas instituições a fim de desenvolver 
equipamento para prestar assistência a encalhes de grandes cetáceos; de 28 a 30/01 – Participação do 
Coordenador de PM da APABF, Simão, na Reunião Técnica sobre Participação Social na elaboração de 
Planos de Manejo de UCs, em Brasília, organizado pela Comunidade de Ensino-Aprendizagem em 
Planos de Manejo e pelo MMA/Projeto Mata Atlântica e apoio da Cooperação Alemã – GIZ; dia 29/01 – 
Reunião com Sedurb/Imbituba sobre a Praia do Rosa; dia 14/02 – Reunião do Comitê Gestor de 
Abertura da Barra da Lagoa de Ibiraquera – abertura realizada segundo Critério I no dia 15/02; dia 
14/02 – Reunião do Comitê Executivo no Gaia Village – organização desta plenária; dia 15/02 – Reunião 
com Prosul sobre diagnóstico de Fauna (SC-100); dia 21/02 – Reunião com Coordenador do Tamar – 
Eron Lima sobre colaboração no Plano de Manejo da APABF; dia 25/02 – Reunião com Analistas 
Ambientais Edson e Caren sobre sua participação na Capacitação Continuada do Conselheiro nesta 
plenária; dia 25 a 27/02 – Participação no Curso de Formação em Educação Ambiental na Gestão 
Pública da Biodiversidade na Acadebio/SP – apresentação e debates sobre a experiência da APABF; dia 
28/02 – Reunião com Prof. Sérgio Neto da Unisul/Tubarão – termo de cooperação sobre as lagoas da 
APABF; dia 28/02 – Reunião com Sr. Bruno Figurelli da Tecon Santos Brasil sobre material para 
encalhes; dia 01/03 – Reunião do NGI das UCs Marinho Costeiras de SC em Florianópolis; de 05 a 07/03 
– Participação como palestrante no I Seminário Nacional de APAs em Brasília – tema: Democracia 
Ambiental e Plano de Manejo da APABF; dia 08/03 – Reunião com Diretor da DIMAN e Coordenador da 
COMAN – encaminhamentos para operacionalização do Plano de Manejo; dia 12/03 – Reunião com Engº 
Robson do Setor Ambiental do Porto de Imbituba sobre termo de reciprocidade para o protocolo de 
encalhes de baleias; dia 12/03 – Reunião no Conselho Comunitário do Arroio – Abertura da Barra da 
lagoa de Ibiraquera e Mineradora Ravlen; dia 14/03 – Reunião na Secretaria de Educação de Imbituba 
sobre Projeto de EA da Trilha da Praia Dágua. Informes do setor de proteção - principais ações 
desenvolvidas: vistorias para o Ministério Público Federal; auxílio a Polícia Militar Ambiental; 
consolidação dos Processos da Galheta; reavaliação dos embargos da RAVLEN; contratação de 
estagiário; seminário Cartografia e Sinalização Marítima; autuações pontuais; autuação da FLAMA. 
Resultados parciais: consolidação da Galheta: R$ 12.036.440,00 (autos iniciais) e R$ 730.000,00 
(atualização); seminário: contatos com a DCOL para priorizar a colocação das Unidades Marinhas nas 
Cartas Náuticas; negociação com a UAFF para compra do bote para fiscalização marinha; início de 
negociação com parceiros para fiscalização marinha conjunta. Dete informa sobre o TOBE, repetindo 
apresentação feita na plenária anterior. Próxima pauta, informes das conselheiras. Pedro da Udesc 
informa que conseguiu aprovação de recursos para alguns projetos de pesquisa com fauna marinha da 
Apabf: monitoramento, educação ambiental, comunidades pesqueiras, golfinhos. Um dos projetos o 
das toninhas será financiado pela Petrobras, ampliando os estudos para além da baia da Babitonga 
para o litoral sul de SC. Querem contribuir na caracterização da unidade no plano de manejo direta ou 
indiretamente. Sergio da Epagri quer dar um informe que é seqüência do da plenária anterior, sobre os 
tesouros do nosso território, estão dando visibilidade ao projeto DTS por meio de reportagens em 
jornal de Garopaba. Alguns Tesouros trabalhados nas reportagens: Engenho de Farinha e Alambique do 
Biluca (Macacu, Garopaba); o artesanato da Dona Sinésia e Seu Antônio (Paulo Lopes); a articulação 
entre a pesca artesanal e o turismo comunitário do casal Lédio e Cida Silveira em Ibiraquera; sucessão 
familiar resgatando tradição e cultura no Engenho de Farinha da Ressacada (Garopaba); os doces e 
produtos da comunidade Quilombola do Fortunato (Garopaba), a organização comunitária e artesanto 
do CCI e da Assiart (Imbituba); engenho de Farinha tradicional e Produção Agroecológica em Paulo 
Lopes. Desafios/próximos passos: a) Continuação das reportagens semanais e elaboração de uma 
Revista de Inverno sobre os tesouros e roteiros territoriais; b) Projeto de extensão para mobilização e 
capacitação de empreendedores e de condutores ambientais/culturais para os roteiros, em parceria 
com o IFSC; c) Projeto para estruturar e melhorar os receptivos dos tesouros e roteiros, em parceria 
com ACIG e prefeituras. Pimenta da Caipora sugere ao Sérgio a inserção de Palhoça que carece de 
projetos de valorização deste tipo. Cida do CCI quer informar que construiu o coletivo do DTS, esse 
projeto resgata nossa cultura da pesca e agricultura, do tear. O CCI resgatou o tear apoiado por um 
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projeto do FNMA. Outra coisa é que estão com um grande banco de filmagens apoiados pelo Projeto 
Meros do Brasil, querem fazer um documentário, querem pedir na próxima plenária um tempo para 
apresentar algumas imagens, estão se organizando para conseguir parceiros para edição. Outra 
informação o CCI já está falando do plano de manejo na comunidade, se organizando internamente, 
estão pensando como agir para informar e mobilizar a comunidade, usar espaços nas escolas, nas 
igrejas, independente de religião. Querem que a lagoa de Ibiraquera seja protegida de alguma forma 
no plano de manejo, denuncia uma casa dentro da lagoa, feita sobre palafitas, já denunciaram e houve 
autuação e embargo da polícia ambiental e prefeitura de Imbituba, mas o proprietário continuou e está 
quase pronta, não querem deixar assim. Rafael da Aprender informa que foi procurado por alguns 
moradores da praia do Silveira por saberem que é conselheiro, sobre evento que ocorreu em janeiro, 
querem saber se este evento foi autorizado, Dete explica que ficamos sabendo por denuncia depois do 
ocorrido com fotos e que estamos tomando as providencias administrativas para apurar, cita o WCT 
como exemplo no cumprimento das condicionantes ambientais quando acontecia em Imbituba. O 
proprietário do local está fazendo mesmo depois de já ter sido embargado quando usava o local como 
estacionamento, é reincidente. Sandra da Fundação Gaia diz que estão envolvidos no movimento de 
criação de uma biblioteca publica municipal em Garopaba, quer convidar para sermos parceiros 
doando livros, dvds, cds. Nieto da OAB quer informar sobre a revista ‘link da praia Garopaba’, bastante 
informativa e educativa. Fala de um livro do Julio César Lima Brandão, da universidade do Amazonas, 
editora Juruá, que compara o código florestal de 1965 com o atual, fácil de ler e entender. Informa 
também que recentemente o MPF tem impetrado uma serie de ações de demolição e embargos de 
empreendimentos em APPs, as coisas já estão acontecendo. Próxima pauta, Plano de Ação do 
conselho, Enise fala desta incumbência do Conselho, que o Comitê Executivo e ela iniciaram este 
processo e que iríamos discuti-lo na plenária anterior, mas não houve tempo, pensaram que seria 
melhor construir primeiro num grupo menor antes de trazer à plenária, por isso a proposta de um GT 
para esta tarefa, todos concordam e o GT Plano de Ação é formado pelos seguintes membros que se 
voluntariaram: Pedro/Udesc, Ana Rita/IBF, Maria Aparecida/Ferrugem Viva e Cida/CCI. Próxima pauta 
foi solicitada pela FEEC: proposta de criação de Parque Natural no Pântano do Sul. Além do material 
enviado anteriormente aos conselheiros Gert preparou uma apresentação, ilustrando a riqueza da 
fauna e flora locais, as características topográficas, faz um histórico do Plano Diretor de Florianópolis 
de 1985, das ameaças da especulação imobiliária sobre a planície. Fala da revisão do Plano Diretor 
Distrital entre 2003 a 2005, da tentativa de viabilizar empreendimentos imobiliários na região; da ação 
da FEEC junto ao MPF; da grande mobilização popular para defender as condições ambientais locais 
em 2006. Em 2007 e 2008 duas equipes técnicas do MMA visitaram a área para estudos. Em dezembro 
de 2007 o Núcleo Gestor Distrital do Pântano do Sul aprovou a criação da UC, mesmo assim não 
cessaram as tentativas de mega-projetos imobiliários na região. Fizeram então o protocolamento do 
projeto de criação da UC junto a PMF em 28.06.12, em tramitação na FLORAM. Pediu este espaço aqui 
porque a área faz limite com a Apabf e querem o apoio do Conselho na forma de Moção. Nieto da OAB 
dá os parabéns pelas ações e pergunta se a proposta já foi levada ao Plano Diretor, Gert diz que sim; 
se tem parecer da Floram Gert responde que ainda não. Nieto se diz favorável ao apoio. Rafael quer 
saber o por que da escolha da categoria, Gert explica que foi devido à informação técnica feita pelo 
Ibama. Disse que apresentaram ao município porque o MMA devolveu o processo porque não tinha 
interesse, e no âmbito estadual sabiam que teriam problemas. Rafael alerta para as dificuldades de 
implementação das UCs municipais e manifesta seu voto favorável à moção. Simão fala do belíssimo 
trabalho que o sul da ilha tem feito nesse sentido e quer informar que na época foram criadas muitas 
UCs federais, e que viu na ação do MMA uma tentativa de responsabilização de outros entes da 
federação. Gert fala que o único parágrafo da resposta do MMA fala do não interesse devido a área ser 
pequena. Daniel da Acim quer saber sobre a ação da propriedade da área, Gert fala que foi julgada em 
primeira instancia e foi impetrado recurso, que na ação descobriram falcatruas nos cartórios, 
despachantes. Cida diz que essas lutas só mudam de endereço, relembra as lutas da RDS Ribanceira e 
da Resex Imbituba Garopaba. Gert diz que realmente a luta é pesada, já sofreu ameaças de morte, 
mas o que está por trás dele é o apoio da população. Sandra submete á plenária, todos aprovam a 
Moção, com abstenção da Acim e da Marinha do Brasil. Antes de encerrar a plenária Dete quer reforçar 
a idéia de que temos muita responsabilidade na elaboração do plano de manejo, um grande desafio 
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para aqueles que acreditam na participação e negociação social. Dete agradece a todos pela presença. 
Nada mais havendo a tratar, Enise lavra a presente ata que será enviada por email para ser lida e 
corrigida pelos conselheiros, na próxima reunião do Conselho será lido o seu resumo e submetida para 
sua aprovação ou retificação, sendo então assinada por todos os que estavam presentes, listados em 
lista de presença anexa e abaixo. 
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CEPSUL ANA MARIA TORRES  
EPAGRI SÉRGIO PINHEIRO  
FATMA RUI BONELLI BITENCOURT  
ICMBIO/CR9 HEITOR MACEDO  
IFSC ELISA SERENA G. MARTINS  
MARINHA DO BRASIL EDNALDO BALBINO DOS SANTOS  
POLICIA AMBIENTAL JORGE EUCLIDES  
PREF. IMBITUBA WAGNER AMORIM  
PREF. JAGUARUNA/IMAJ WILSON JOSE TEODORO  
PREF. JAGUARUNA/IMAJ EDSON DE SOUZA  
SPU/SC ADELINA PINTO/KICA  
SPU/SC MARINA CHRISTOFIDIS  
UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  
UDESC/CERES DEISIANE DELFINO  
UFSC HANS MICHAEL VAN BELLEN  
ASCOPLE JARI DALBOSCO  
ASI FERNANDO CAMPOS  
ASI ADY NETO  
ASSOC.PRAIA DA GALHETA FERNANDO BONGIOLO  
AMOPRAN ADEMAR DO E. SANTO/MAZINHO  
ACIM ADÃO DANIEL DA SILVA  
ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  
ACIT GUILHERME HERDT  
CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  
CAIPORA HALISKARLA M. SÁ  
COLONIA Z-33 JOÃO PICOLLO  
CCI MARIA APARECIDA FERREIRA/CIDA  
OAB IMBITUBA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  
PPPR GERVASIO OECKSLER  
UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  
APRENDER RAFAEL COSTA  
APRENDER MAURO FIGUEIREDO  
AMA SIMONE POLETTO  
ASAEP TIAGO DE SOUZA SILVANO  
ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  
FERRUGEM VIVA MARIA APARECIDA MALISE  
FORUM AGENDA 21 VALDECIR MASCARELLO  
FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  
INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  
INSTITUTO BALEIA FRANCA ANA RITA LOPES  
PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH  
PROJETO BALEIA FRANCA KATIANA G. DE SOUZA  
SOC.ECOL.BALN.RINCÃO VIDAL SANTOS  
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CONVIDADOS/OBSERVADORESCONVIDADOS/OBSERVADORESCONVIDADOS/OBSERVADORESCONVIDADOS/OBSERVADORES    

IBF MILENE CARNEIRO  
MARINHA DO BRASIL LUCAS SALVATO  
UFSC/GEOCIENCIAS ANGELA BELTRAME  
PPPR CILON FERNANDES DA ROSA  
PPPR NERI   
COLONIA Z-33 FABIANE NUNES GONÇALVES  
UNESC ROSA NADIR JERONIMO  
IFSC CLAUDIA MINATTO LEAL  
ICMBIO/CR9 CAREN ANDREIS  
ICMBIO/ESEC CARIJOS MARCOS CESAR  
ICMBIO/APA ANHATOMIRIM EDSON GRACINDO  
UNIVALI LARISSA MARQUES  
UNESC BRUNA CESARIO DE LIMA  
UNESC SUENIA DE SOUZA  
SEDES HEMERSON MAFRA  
ASI ADY EVARISTO NUNES NETO  
PBF CAMILA MEDEIROS  
P. JAGUARUNA/PLANEJAM. ROGERIO   
P. JAGUARUNA/IMAJ PRISCILA SANTOS DA SILVA  
ECOMAR/MEROS FABIANO GRECCO  
MEROS DO BRASIL MIRELLA DA SILVA  
INMMAR GERT SCHINKE  
ICMBIO/APABF ELIZABETH ROCHA  
ICMBIO/APABF ENISE ITO  
ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  
 




































































































































