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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE 

COORDENAO REGIONAL FLORIANOPOLIS —CR9 
AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos nove dias do mês de marco do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto Ambiental Gala 
Village, Espaço Gaua, rodovia Sc 434, km 6, no municIplo de Garopaba/SC, as nove horas e 30 
minutos, iniciou-se a 53a Reunião do Conseiho Gestor da Area de Proteçäo Ambiental da Baleia Franca 
(CONAPABF), de caráter ordinrio, em segunda chamada, nesse momento corn 26 rnembros presentes. 
Cecil, presidente do Conseiho, agradece a presença de todos, dando as boas-vindas e passa a palavra 
para Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva. Ela deseja born dia a todos, dS as boas-vindas, 
relembra contrato de convivência e inicia corn a aprovaço da programaçäo, conforme segue: Espaco 
Administrativo: relernbrar contrato de convivência; aprovação da prograrnaçäo e das atas anteriores. 
Espaço Institucional: Informes APA BaIeia Franca (Balanço da Gestão; GEF Mar); PIano de Manejo: 
informes/ agenda; Proposta do curso de mediação de conflitos (08 a 11 maio 2017); Proposta do Video 
sobre o Piano de Manejo corn fin anciarnento coleUvo (Crowfunding); GT thiraquera encarnintiamentos 
da Prefeitura de Imbituba. Espaço Capacitação: Mesa Redonda: "Gestão da Paisagem e Gestão 
Costeira, intercâmbio de experiências entre Catalunya (Espanha) e Santa Catarina (Bras/I)" Dr. Albert 
Pèlachs Mañosa, Universitat Autónoma de Barcelona, Dr. Eduard Ariza Sole, Universitat Autànoma de 
Barcelona, Dra. Angela da Veiga Beltrame, Universidade Federal de Santa Catarina e Doutoranda 
Deisiane Delfino, Universidade Federal de Santa Catarina. Espaço Informes Conselheiras: Ferrugem 

Viva (Capacitaço em Termo de Referencia), Associaçäo Surf da Guarda (Reserva Mundial de Surf), 
Outros informes Conseiheiras (rnediante inscriçäo), Informes CTs e GT's (GT Catallini, GT Regimento 
Interno; GT Fortalecirnento Institucional). Sandra, secretaria executiva, comenta sobre näo ter 
recebido nenhuma complernentaçäo sobre as atas enviadas de novernbro (extraordinária) e dezembro 
(ordinária). Guarache, da ACIM, diz que näo recebeu a tempo de conseguir verificar, portanto ficou 
assegurado o direito dele opinar mais tarde sobre o conteüdo das mesmas. Sandra relembra 
que a fala na integra deve ser solicitada pelos conseiheiros, quando fizerem questäo que seja inserida 
na ata. Passa a palavra para Cecil que cornenta que a apresentaçäo do GT Ibiraquera ficar6 para a 
tarde e a capacitaçäo pela manh5 em funço da agenda dos palestrantes. Cecil pede aos participantes 
que estäo presentes pela primeira vez para se apresentarem. Cab, participou de projetos em 2004, 
pelo Forum da Agenda 21, retornando. Matias Rodrigues, engenheiro agrônomo convidado por Samuel 
que é seu tio. Marcelo da Ekko BrasH, corno ouvinte e Marie. Marcelo, do INCRA, recomendado pelo 
Ministério PtbIico Federal. Alessandra, Ilhas do Brasil. Luciano, que ir6 apresentar proposta do 
docurnentário pIano de manejo da APA. Cecil realiza a apresentacâo dos Informes da APABF corn 

Os ternas: 1. Balanço da Gesto 2016 e Previsöes 2017: 1.1 Projeto GEF Mar, 1.2 Indicadores de 
Gesto 2. PIano de Manejo: 2.1 - TCCA/Porto de Imbituba, 2.2 - Agenda 2016 e 2017, 2.3 - 
Caracterizaço - Cornpêndio, 2.4 - Curso de Conflitos - Maio/17, 2.5 - Crowdfunding - Documentário 
PIano de Manejo da APABF e 3. Portaria CONAPA e Indicaçöes. Inicia fazendo alguns comentrios de 
cada ponto coma: Proteção, atendimento de dentncias. Pesquisa e rnonitoramento: haverá 2 boIistas 
a partir de abril ou rnaio. Urn ligado a cetáceos e outro ligado a de gesto da informaçäo. Os PANS 
(PIanos Nacionais) teräo neste ano revisäo e a participaçâo dos analistas da APABF no de grandes e, 
pequenos cetâceos. Retomar redes nacionais e regional de Encalhes. Impiementar prograrnas de 
rnonitorarnento. Por terra, avaliar estratégia e retomada do TOBE. Ainda näo é oficial, mas existe 

\ ç\ prspectiva concreta de que seja retornada este ano, pois ha entendirnento técnico da sede do ICMBio 
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e o entendirnento jurldico. Curso desenredamento de cetáceos: proposta de realizacão de uma 
reciciagern todos os anos, entretanto ainda não sabe se vai fazer este ano. Uso ptbIico e visitacão: 2 
rnissão a Valdéz (dependendo do SEBRAE), turismo por terra corn rnaterial grfico, sisterna de 
sinaiizacäo efetivo de trilhas. Junto ao PF e Prefeitura de Imbituba, fortalecer parceria para o efetivo 
funcionarnento do Museu. Manutencão e aquisicäo de bens: reforma da sede da APA. POA - Piano 
operativo anual. Instrurnentos de monitorarnento de gestão. Necessidade de entendirnento meihor 
destas ferrarnentas pelo Conseiho, como o RAPPAN. Sisterna CDB desde 2005 sendo feito no Brasil. 
SANGE desde 2012 final para 2013, que define alvos, usos e impactos e açöes de manejo. Tracking 
Tools - ferramenta que o Banco Mundial usa para medir a efetividade do inicio e final do projeto. 
Como encaminhamento: Envolver a participação do CONAPABF nos instrumentos de 
avaliacão (A partir do Planejamento Estratégico do Piano de Manejo - 2018) e buscar 
integracão entre os instrumentos de avaliação e o acompanhamento / monitoramento das 
acöes decorrentes do Piano de Manejo. Se pretendemos instituir urn Piano de Manejo inovador, 
precisarnos definir uma estrutura, propósitos e objetivos para que o Conseiho possa acompanhar. E se 
quer definir e rnonitorar, qual o papel do Conseiho e os comprornissos dos usurios do território. Ano 
que vern quando tivermos 0 Planejarnento estratégico, c&rno 0 consetho vai ser? Se reinventar ou 
continuar a ser como ele é? Piano de Manejo: acordos e pactos territoriais. Três nIveis de 
pianejamento: estratégico, tátii e operacional. 0 PIano de Manejo é estratégico converge corn ICMB1o. 
Plataforrna SANGE e RAppan monitoram o estratégico e ttil. 0 Tracking tools e POA são 
acornpanhamentos operacionais. Ano que vern terrnina PM. Irnportante já ir amadurecendo como a 
conseiho vai evoluir para rnonitorar a aplicacão do mesmo. Dete, conseiheira honorria, refle.xão onde 
estarnos e para onde vamos. Não existe zona de conforto, nern deve ser. 0 que cada urn faz que está 
representado nestas cadeiras? E que muitos não atuam como conseiheiros, outros assumem 
responsabiiidades corn a UC, tern cornprornisso corn a gestão da UC e sabem que atuação é desiguai e 
irregular. Não é so participar das reuniöes, mas como cada representante de cada instituição 
comunica para a sociedade? Ainda nos comportarnos como caixinhas. Este Conseiho deve fazer jus ao 
status que tern. Val, conseiheiro honorário, tambérn quer reforçar o que Dete coloca. Fala que o 
mundo esté caótico pela delegação de poder e o quão longe os representantes estão dos 
representados. Possibiiidade de participação mais diretá, representacão efetiva e IegItirna, resgatar 
dignidade representativa e poiItica. Nem todos estão disponIveis para isso. PolItica publica deve ser 
estabelecida. Mecanisrno de avaiiacão ainda é do órgão. Cabe ao conseiho fazer esta polItica para 
abracar esta possibilidade. Franco, da Fundacão Gaia, faia que saltar de patarnar é fundarnental e que 
dois pontos são fundamentals: responsabiiidade e poder. Hoje, observa-se incrernento através do 
poder, e o mais saudável é responsabilidade e não poder. Existem origens culturais para isso, e aqui é 
o lugar para isso acontecer. Guarache, da ACIM, entendarnos que APABF e conseiho são diferentes. 
Sobre representatividade, menciona que a ACIM não consegue representar OS 300 associados. Que é 
preciso reservar a energia de rnudar o mundo para mudar a nós rnesrnos. Cecil retoma a explanação 
no ponto sobre o Piano de Manejo. Fala do Terrno de Compromisso de Compensacão arnbiental, entre 
SC PAR (Porto de Imbituba & ICMBio), que venceu e esté para ser renovado, uma vez que ainda ha 
cerca de 210.000 para serem usados. Passa para Sandra para faiar da agenda do Piano de Manejo. 
Sandra fala o que fol executado ano passado e o que vai ser realizado este ano. Pede ajuda para os 
consetheiros para identificar as instituiçäe's em cada municIpio para participar destas oficinas do Piano 
de Manejo. Vai enviar a todos por e-mail uma pianiiha corn ievantamento das instituiçöes de 
diversos setores visando coiher contribuicöes dos conseiheiros. 	Apresentacäo 2.4 e 
Croofunding paracriação de video sobre Piano de Manejo. Luciano apresenta toda a abordagem 
e os princIpios do filrne/documentario. Menciona aigumas regras do financiarnento coletivo e ressalta 
que nào é muito fécil. Apresenta trecho do firne -a Pedra e o Faroi, e projeto do documentârio da 
APABF. Após apresentacão, foi feita uma prospecçâo de potencial apoio dos Conseiheiros, via 
questionério preenchido em 5 mm. Análise do questionârio demonstrou que somente dentro do 
CONAPABF tern-se disponIvei R$ 3.900,00, o que significa cerca de 10% custos desse documentario 
sobre o Piano de Manejo. Assim, fica encaminhado que a Produtora de Luciano, responsávei pela' 
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criação ira inscrever Projeto em plataforma virtual de crowdfunding Catarse (Abril 2017) e também 
inscreve-lo em Edital da Tv Futura, ate final de marco. Gestores e CONAPA precisam sugerir as 
gratificaçöes de contrapartida para os apoladores, via financiamento coletivo. Encerra-se para o 
almoço. No perIodo da tarde, Sandra da as boas vindas aos palestrantes da mesa Redonda "Gestão 
da Paisagem Costeira": Dr. Albert Pèlachs Mañosa e Dr. Eduard Ariza Sole, ambos da Universitat 
Autànoma de Barcelona; Dra. Angela da Veiga Beltrame e Dra. Deisiane Delfino, ambas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 0 Professor Albert Pèlachs, do Departamento de Geografia, da 
Universidade Autônoma de Barcelona apresentou como funciona a gestão de areas protegidas na 
Catalunya e tratou do caso especIfico do Parque Nacional do Alto Pirineu, destacando os valores e a 
relaçâo da comunidade local corn esta area protegida. A Professora Angela Beltrame, do Prograrna de 
Pós-Graduaçäo em Geografia, da Universidade Federal de Santa Catarina, apresentou o resultado da 
sua pesquisa de pós-doutorado, realizada na Universidade Autónoma de Barcelona, em 2012, em que 
foi estudar a gestão da Paisagem e de areas protegidas, fazendo urn estudo comparativo sobre o 
Parque NACIONAL CADI-MOIXORO, na Catalunya e o Parque Estadual Serra do Tabuleiro em Santa 
Catarina. 0 Professor Eduard Ariza, também do Departamento de Geografia, da Universidade 
Autônoma de Barcelona, apresentou a lei de gestäo costeira da Catalunya e fez uma reflexão sobre a 
irnportância da governança na gestão da costa, destacando o papel da sociedade e da universidade 
como importantes atores, bern como, o diálogo entre ambos. A pesquisadora Deisiane Delfino, 
apresentou o resultado da sua tese de doutorado, defendida em marco de 2017, realizada em cotutela 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Autônoma de Barcelona, sobre os 
valores da paisagem como instrumento de gestão territorial da APABF. Em que apresentou os valores 
mapeados e como eles podem servir para aproximar a APABF dos municIpios implicados na UC para 
prornoçäo da gestäo territorial. Os professores Albert Pèlachs e Angela Beltrame foram, 
respectivamente, os orientadores da tese de Doutorado de Deisiane. E o Professor Eduard Ariza, 
membro avaliador da tese. Além de participar da reunião do CONAPABF, faräo uma visita técnica pelo 
território da APABF, ate o Farol de Santa Marta, em Laguna, onde serão recepcionados pelo conselheiro 
João Batista da ONG RasgaMar, passaräo pelo Projeto Balela Franca, em Itapiruba, Imbituba e farão 
uma trilha na Prala Vermeiha, Garopaba, guiados pela conselheira Maria Aparecida.Espaco Informes 

Conseiheiras: Rasgamar corn apresentaçäo de diagnóstico e zoneamento socioambiental no Cabo 
de Santa Marta, Laguna/SC. Dissertaço de Mestrado/ Marcelo Farias / UNESC. Houve breve debate e 
Conselho entende que os dados podem subsidiar o PIano de Manejo. GT Catallini: breve informe do 

conselheiro Guarache sobre pedido de mais informaçöes, corroborado pela equipe da APABF. Todos 
aguardam resposta do empreendedor para dar continuidade ao Parecer da APABF e Recomendacão do 
CONAPABF. Outras pautas não apresentadas par falta de tempo e lou ausência do 

proponente: GT Ibiraquera: ausência do Prefeito de Imbituba; GT Regimento e GT Fortalecimento 
Institucional: faltou tempo; Informes de Conseiheiras: Ferrugem Viva e Associacão de Surf da Guarda 
do Embaü ausentes na hora dos informes. Outros informes de conseiheiras: faltou tempo. 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMB10 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES 09/03/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Area de Protecäo Ambiental da Balela Franca - 
APABF/ICMBIO Titular: Cc 	a 'otierhood Barros Suplente: Ronaldo Cataldo Costa - 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensâo H 
Rural de SC - EPAGRI TituIar/Tv1attutii'no 	ortolan Suplente: Anderson Luiz Kangerski 

Fundaco do Meio Ambiente - FATMA 

,,. Titular 	td_lio1v1arts—' Suplente:, 	gptltz 144 ,ith 

Instituto Federal de Educaco, Ciência e 	-- 

Tecnologia de SC - IFSC - campus Garopaba Titular:Joao Heririque Quoos Suplente: Elisa Serena Gandolfo Martins 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 
Nacional - IPHAN Titular: Vladimir Fernando Stello Suplente: Tania Maria Samways Francisco 

Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos 
Portos em Laguna Titular: Rodrigo de Moraes Messias Supiente:GiIso1 Rosa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular Marcello Wagner Schlischting 	 - üite:Robson\ieira 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALELA FRANCA 

INSTITUIcOES 09/03/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rincäo * PMBR 

Titular: Adiana Garlini Suplente:Paulo Henrique Moliner Amboni 

Prefeitura Municipal de Imbituba - Secretaria Mum 
de Des. Econômico Sustenthvel - PMI/SEDES 

Titular: Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarin 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG / 
Titular; Nereida Monteiro Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de lmbituba 

Titular: Hemerson Silveira 	 / Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em SC - 
su,isc 

. 	 L 
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Titular. Ad&IPa-Crltin,PIiflo/KIca Suplente. Marina Christofidis 

Universidade do Estado de sc - Centro de (H.. 	/ 

Educaco Superior da Regio Sul - UDESC/CERES Titular: Pedro 	I 	'drntos 
Suplente: Patricia Sfair Sunye 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
LQQ 

Titular: Prof. René Birochi S 	DIente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: Gaia Village/Caropaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA IcPB1Ô 
MMA 

INSTITUIcOES 09/03/2017 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associacão dos Moradores da Praia dos 
Naufragados - AMOPRAN Titular: Ademci 'sp4.anto Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de 
Ibiraquera - ASPECI Titular: Lédida SiIveir\ 	

Z" 
SPIente: ErvinoVicente - 

Associacäo Empresarial de Garopaba - ACIG 
- 

Titular: MeeeIo-Zrini 	'() Suplente: Victor Talenti 

Associaco Empresarial de Laguna - ACIL -: 

Titular. Ana Lulz 	Salgado de Farias Suplente:Heleno Kuhn 

Associaco Empresarial de Imbituba - ACIM 
Tit1I'Joaquinao\uaraChe Leonardo Suplente: Maria Regina Pedreira 

Assodaco Empresarial de Jaguaruna e Sangäo -  
ACI Ri Titular: Evaldo Avila da Silva 	

) 
Suplente: Sebastião Manuel Porto 

Associaço Empresarial de Tubaro - ACIT 
Titular:Antônio Carlos Silvério Suplente 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE coNsERvAcAo DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEJA FRANCA 

INsTITuIcOEs 09/03/2017 
SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associacâo de Surf Guarda do Embau 
(- \ 

Titular:H1iskarIa Moreira de S- Suplente: Geraldo José da Rosa 

Associaco RdioComunitária Pinheira 

Titular: Elizabeth 	tbiE 	- Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros 

Conseiho Comunitário de Ibiraquera - CCI 
Titular: Mar'iiiAlSa 	drreira Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Cooperativa para Conservaco e Protecão 
dos Recursos Naturais Titular: Lui 	He 	iq 	Fragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Prala do Rinco - PPPR 

Titular. Ricardo Rossanô Salvatori SupIite-AntOiii 	vim D 	oé 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC / 
Titular: Aldo Fernando Assuncão Suplente: Carlyle Torres B. de Menezes 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
,1 

/ J 
Titular: SérgioA. Nejt Suplente: Maricelma Simiano Jung 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Cônselheiros 
REUNLAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA ICIBid 
MMA 

INSTITUIcOES 09/03/2017 
SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Associaco R3, Animal 
 

Titular Cristiane K. M. Kolesni ovas Suplente: Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associaço RASGAMAR na Defesa da Natureza  
Titular: João Batista Andrade Suplente: João Gilb1rto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da  
Praia da Ferrügem Ti aAarecida Malise Supte: José Luis Nieto 

FloripAmanh 
L 	. 	- J\ JC 	 -- 	'C -- 

Titular: Rode Aamélia Martins Suplente: Alexandre M. Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 

Titular: Ihara Ferreira Suplente: Keila Flor Vieir 

Fundaco Ga,a 

Tit\Jlar: Sandra Sevro 	/ Suplente: Franco Adriano Werlang 

Instituto Ambiental Boto Fliper 

Titular: Arrialdo DAmaral Pereira Granja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

Instituto Baleia Franca - IBF LT 	 : 
Titular: Enrique Litman Suplente: Gabriela Mendonça Soares Godinho 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMB10 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos ConselheiEos 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 09/03/2017 
SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Instituto Ekko Brasil 

Titular: Alesandra Bez Birolo 

.' 
; -C\e 	 atj 
Suplente: A1ne Smart Leal 

Instituto lihas do Brasil 

Titular. Alexandre Guimarães So de Castro SuIlerIe: Alesséndra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo 

Titular. Pauto200uglas Pereira 	) Suplente: Alan Charles Rodrgles  

Projeto Baleia Franca/Brasil— PBF/Brasil / / 
Titular: Suplente: Eduardo Renault 

CONSELHEIROS 
HONOR RIOS 

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

Valdecir José Mascarello 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE C0NsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBio 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Prcsenca dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 

REUNIAO DO CONSELI-lO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcAo do 09/03/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

I Nome Completo: 

/ 
Assinatura: 	

771 

J 	i 	1 	p / 	/ 	f 'r p 
Nome Completo: Assinatura: 

- 	

H 

Nome Completo: Assinatura: 	/ 
f 	- 	 /si 	rYIL /fI 	AJ 	 JcL) 

Nome Completo: Assinatura: 

Lii.y. 	&y-t' T:ThCtkc 	L. 	LAZA. ' 	i-i. 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

E1( ( 	/ ( 

~o/vse 

Nome Completo: Assinatura: 

yi X4/C(4  
Nome Completo: Assinatura:  

Nome Completo Assinatura: / 

LOCAL: Gaia Village/Caropaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE C0NsERvAçA0 DA BIODIVERSIDADE - I CMBiO 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNJAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcA0 do 09/03/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

Ci c 

Nome Completo: Assinatura: 

Nope Co,mpleto: 	 1/ Assinatura: 

Nome Completo: 	 U Assinatura: 

P 	jYA4  

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 	- 

Nome Completo: 	 1 Assinatura: 
(F) 

Nome Completo: Assinatura: 

/ Nome Completo Assinat 	a: 

A.  
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MlNISTRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 

CO0RDENAcAO REGIONAL FLORIANOPOLIS -CR9 
AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos oito dias do rnês de junho do ano de dais mil e dezessete, -na sede do Projeto Ambiental Gala 
Village, Espaço Gala, rodovia SC 434, km 6, no municIpio de Garopaba/SC, as nove horas e 30 
minutos, iniciou-se a 54a Reunio do Conselho Gestor da Area de Protecão Ambiental da Baleia Franca 
(CONAPABF), de carâter ordinário, em segunda chamada, nesse momenta corn 22 membros presentes. 
Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença de todos, dando as boas-vindas e passa a palavra 
para Sandra, da Fundaçâo Gala, secretária executivã. Ela deseja born dia a todos, dá as boas-vindas, 
relernbra contrato deconvivência e inicia corn a aprovaçäo da programação, conforme segue: Espaco 
Administrativo: relembrar contrato de convivência; aprovaçâo da programacâo e das atas anteriores. 
Espaço Capacitação: Apresentação da FloripAmanhã: Palestra "Dire/to Ambiental e Direito de 
FamIlia: reflexos do dire/to ambiental na sucessäo familiar (heranca)' Tópicos principals: passivo 
ambiental; trIplice responsabilizacäo ambiental; herança das penalidades e- parcelamento do solo 
diante do falecimento do proprietârio. FaciIitaço: Rode Martins. No Espaço Institucional. 
Apresentaçào do SEBRAE / Projeto Rota da Baleia. Apresentação da proposta do IG Observaco de 
Balelas. Facilitacäo: Rogérlo Ern. Encerrando a manhã corn Enformes das Conseiheiras, mediante 
inscrição. No perlodo da tarde, continuidade do Espaço Institucional corn apresentação da APABF/ 
Piano de Manejo: apresentação da agenda; resultados prelirninares; metodologia das oficinas 
restantes; anãlise de criténos e definição das oficinas intersetoriais. 

Na palestra da FloripAmanhã, Rode traz a questão relativa aos impactos ambientais do 
parcelamento irregular do solo. Aborda os tipos de parcelarnentos legais. Enfatiza que as malores 
problernas acontecem nos lotearnentos irregulares, pois näo perrnite a oferta de serviços e 
equipamentos pübicos (ruas estreitas, sem calçada, sem pluvial, estreita que no permite acesso de 
serviços, sem area verde publica, sern area institucional, etc ... ). Menciona a necessidade de aspectos 
relativos ao licenciarnento, no âmbito municipal e as vezes estadual. A partir daI, o empreendedor deve 
fazer a incorporaçäo em cartórios e somente depois iniciar a venda dos lotes urbanas. Fala sobre 
necessidade de deixar os lotes acessIveis corn declividade inferior a 20% e diversos outros cuidados 
que induzam uma rnelhoria de vida dos usuârios e do melo ambiente. Fala sobre o "hábito" em SC, 
onde os proprietarios dividem suas glebas entre famIlias e também aqueles que Jotelam suas terras 
sem nenhum comprornisso ambiental. Parcelamento irregular do solo significa urn conjunto de 
aviltarnentos aos direitos do MunicIpio em vários ãmbitos (melo arnbiente, consumidor, 
cartorial,urbanIstico): Fala sobre questöes de heranca e que as herdeiros de urn parcelamento irregular 
não so criminalizados. Exceto quando o parcelamento irregular fol julgado como urn crime ambiental 
na qual houve condenaco na pena de multas, a qual, urna vez configurada em dIvida ativa (da Uniäo 
ou do Estado, a depender se Justiça Federal ou Estadual), passará a ser urna dIvida civil e atingiré a 
herança (abatimento coma qualquer dIvida). Esse mesmo processo de formaço de dIvida se aplica em 
razo de multa aplicada e constituIda em dIvida ativa em razão da atuacâo de qualquer órgäo 
ambiental, ou seja, val abater da herança. Menciona que a APABF pode ser urn espaco para trabalhar 
corn os proprietérios para que facarn parcelamento regular do solo. Outro espaco de articulaçâo é junta 
a Corregedoria Geral de Justica para que, juntarnente corn cartórios, orientern as farnIlias no caso do 
fatecimento do proprietérlo de grandes glebas. Tarnbérn cabe aos munucIpios estimularern a , 
regulanzação fundiária. Menciona o potential de criação de parques lineares nos centros urbanos, 
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1 	abarcando areas verdes destinadas ao uso ptbhco corn fim social. Reitera a importância das areas 

	

2 	verdes e APPs serem apropriadas pela comunidade, pois na medida que elas conhecem e vatorizam, 

	

3 	resulta em cuidado, e esses ambientes deixam de ser vistos como fatores limitantes do crescimento ou 

	

4 	como "propriedade" dos órgäos ambientais. Também fala que a outorga onerosa pode ser uma 

	

5 	ferramenta importante para contribuir corn o parcelamento regular do solo. Segue debate corn a 

	

6 	Plenária, onde conseiheiros da ACIRJ, IFSC, UNESC, Prefeitura de Garopaba, ACIT, ACIL, APABF, UFSC, 

	

7 	Prefeitura de Imbituba e CCI pontuarn questöes relativas a especulação imobiliâria, parcelamentos 

	

8 	irregulares incluindo grandes condomInios na APABF e todo custo ambiental, social e econômico 

	

9 	resultante dessas condutas. Discute-se as dificuldades de regularizar os parcelarnentos incluindo 0 

	

10 	onus e a burocracia existente no Brash. Debate-se também sobre aspectos relativos a paisagem, onde 

	

11 	Rode informa que ela ainda não fol tutefada, ou seja, näo ha restricôes na lei que impecam usurpacão 

	

12 	da paisagem. E que isso precisa ser definido como nova iei para proteger os valores da paisagem. Ha 

	

13 	questöes relativas aos pianos diretores municipais que transformaram praticarnente todo seu território 
14 em urbano, corn o intuito de aumentar arrecadaço de IPTU, mas pouco se preocupando em dotar 

	

15 	essas areas corn os devidos equipamentos urbanos preconizados pelo Código Tributário. Quando o 

	

16 	MunicIpio deciara uma dada area como urbana assume o onus de impiantar todos os servicos urbanos. 

	

17 	Na seqüência, Rogérlo Em, consuitor do SEBRAE, apresenta o conceito e os princIpios do 

	

18 	reconhecimento Indicação Geográfica (de acordo corn normas do INPI) e que está sendo proposto 

	

19 	no âmbito do projeto "Rota da Baleia" de fortalecimento do turismo na APABF, visando reconhecer o 

	

20 	servico de observaço de baieias, como instrumento de conscientizaçäo e preservação. Ele apresenta 

	

21 	os principais resuitados dos debates que estão acontecendo dentro do GT IG, criado no CONAPABF, e 

	

22 	que está sendo amphiado corn a participacão das cärnaras técnicas do Projeto de Fortalecimento do 
23 Turismo/ SEBRAE. Nesse espaco já é consenso o entendimento que o IG seré para 0 servico de 

	

24 	Comunicacäo e Informacão sobre as balelas, através do turismo de observacão. Ele tarnbém faz uma 

	

25 	breve apresentaçäo da pesquisa encornendada pelo SEBRAE, abarcando os 9 rnunicIpios, visando 

	

26 	prospectar o nIvel de informacão e conhecimento que a sociedade tern sobre a APABF, incluindo 

	

27 	aspectos relativos ao ambiente, balelas, potenchais turIsticos e atrativos em geral. Em sIntese a 

	

28 	pesquisa dernonstrou que a maioria entende que a baleia franca é importante para seu municIpio, 

	

29 	especialrnente por causa do turismo, do fortalecimento da economia, do desenvolvimento social, pela 

	

30 	reievância ambiental e para historia e cultura da região. A pesquisa também aportou diversas acOes 

	

31 	sugeridas pelos entrevistados para valorizar a baieia franca. Na seqüência da fala de Rogério, foi 

	

32 	aberto inscriçOes para o debate corn a Plenâria. Cidinha/CCI questiona sobre os prazos do projeto que 

	

33 	podern limitar a participaçâo mais ampla da sociedade nesse debate. Rogério ressalta que o SEBRAE 

	

34 	näo pretende impor o IG e que tern trabaihado arduarnente para mobilizar as instituiçOes que fazem 

	

35 	parte do projeto Rota da Baleia, visando construir uma marca coletiva para reforçar a identidade do 

	

36 	território. Emerson/SC Par fala sobre necessidade do SEBRAE estimular e fomentar questOes relativos 

	

37 	a conservacão dos cetáceos e do ambiente em geral, para sornente depois estimular o uso econômico 

	

38 	desses atributos. Rogério enfatiza que esse trabaiho jâ está acontecendo, pois está sendo feito em 

	

39 	parceria corn instituicöes de pesquisa sobre a balela incluindo o ICMBio. Karina/Projeto Baleia Franca 

	

40 	informa que hS dentro do Projeto Rota da Baleia urn Grupo de Trabaiho atuando exciusivarnente em 

	

1 	processos e acOes que visam contribuir corn a conservacão dos vaiores ambientais do território. 

	

42 	Carlyle/UNESC entende que o processo näo está incluindo satisfatoriarnente a comunidade. Debate-se 

	

43 	sobre a participação social e o papel das instituhçöes conseiheimas que participarn do GT IG que devem/,  

	

44 	capilarizar as inforrnaçOes relativas ao processo do 1G. 

	

45 
	

Após o intervalo do alrnoco, retomada Plenaria corn Informes das instituicöes conseiheiras: 

	

46 
	

UNISUL (curso de especiahizaçäo de conservacão da biodivemsidade); Ekko Brasil (envio de Proposta 

	

47 
	

para irnplernentaço do Piano de Manejo da APABF enviada ao Ministémio da Justica/ FDDC); CCI 

	

48 
	

(Intervencão da comunidade na constru(;äo de casa no Rosa Norte que irnpactou a paisagem); Projeto 

49 Baleia Franca (informe sobre reuniäo CT Baleia corn debate sobre protocolo de encaihes 

	

50 
	

mplementação d rojeto de pesquisa sobre comportamento das baleias frente ao turismo embarcado 

@ 	
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1 	e piano de fiscaiizacão do TOBE que será retomado esse ano, conforme decisão judicial). Na parte dos 

	

2 	Informes da APABF, Cecil fez consideracöes sobre o processo de liberacào do TOBE e entendimento 

	

3 	do ICMBio que a TOBE deve ser liberado mediante pesquisa e piano de fiscalização. Ele também 

	

4 	apresenta os dois bolsistas do GEFMAR, recenternente selecionados para atuar na APABF: Jonatas que 

	

5 	trabalhar6 corn os temas relativos ao Piano de Acâo da Baieia e Lucila que trabalhará corn banco de 

	

6 	dados e geoprocessamento/ gestão da informação. Cecil d6 informes sobre o curso de rnediaçào de 

	

7 	conflitos, realizado em maio na pousada Vida Soi e Mar, que venceu a tomada de preços. Teve o 

	

8 	objetivo de abordar os conflitos intersetoriais identificados na OPP, e capacitar os conselheiros e 

	

9 	convidados em preparação para as oficinas intersetoriais. Foram apresentadas fotografias dos diversos 

	

10 	mornentos do curso. Cecil cornenta o lancamento do Iivro corn experiências de inciuso produtiva ou 

	

11 	gestâo participativa da biodiversidade, incluindo o processo de abertura da Barra de Ibiraquera. Sirnäo 

	

12 	cornenta sobre o curso de gestão de conflitos, enfatizando a importância da capacitacão. Explica a 

	

13 	modelo do cicio de gestão socloambiental e seus rnódulos, ressaltando que 0 curso de gestão de 

	

14 	conflitos realizado na APABF foi a primeira experiência de oferta do curso fora do ârnbito do ICMBio. 

	

15 	Ronaldo informa que estão abertas as inscriçôes para a Curso de Gestão Socioarnbiental do ICMBio 

	

16 	para conseiheiros e parceiros e que os formulérios foram enviados por email. Carlyle (UNESC) 

	

17 	comunica substituição do conseiheiro Aido pela professora Cristina corno representante da UNESC no 

	

18 	CONAPA. Relativo ao Piano de Manejo, Sandra apresenta cronograma de oficinas, corn revisão das 

	

19 	etapas realizadas em 2016 e 2017 ate o momenta, fazendo urn breve relato das dificuldades e 

	

20 	resultados, e previsão de agenda para as próximas. Também relata que as apresentaçöes do Piano de 

	

21 	Manejo estão sendo realizadas nas Câmaras de Vereadores dos municIpios que compöem a APA. Cecil 

	

22 	esciarece urn pouco sobre a dinâmica das oficinas do Piano de Manejo, relatando situaçöes onde as 

	

23 	cornunidades se recusaram a receber a equipe, por terem urn entendirnento de que a APABF cria 

	

24 	reservas restritivas para a comunidade. Inforrna sobre resultados da aproxirnação corn a pesca 

	

25 	industrial e corn a setor da rizicultura que proporcionaram uma abertura para diálogos futuros, visando 

	

26 	construir zonas e normas para a territória da APABF. Cecil também informa sobre decisão de reunir 

	

27 	numa tnica oficina as setores da indüstria comercia, setor mineração e setor irnobiliârio, quando serão 

	

28 	chamadas prioritariamente as instituiçöes mais representativas do de cada setor no território. Fala que 

	

29 	corn esses setores ha historicamente uma distancia / desconhecirnento sobre a que é a APABF, em 

	

30 	alguns casos são setores onde ha muitos conflitos, e que essa oficina conjunta deverá proporcionar urn 

	

31 	entendirnento melhor de ambos os lados, para nurn segundo mornento quiçá construir zonas e normas. 

	

32 	Simão faz uma fala fazendo breve histórico dos conflitos entre APABF e as comunidades do Camacho, 

	

33 	que vem desde a processo de rnineraçäo da Cisy e a construção da SC 100. Ele menciona ainda que. 

	

34 	naquela região, as principais lideranças da pesca estâa significativamente comprornetidas corn a 

	

35 	especulação imobiliária corn ocupacão de dunas e sambaquis. Deisiane tambérn aborda a caráter 

	

36 	diferenciado de cada oficina, de acordo corn a organização de cada setor. Val, conseiheiro honorario, 

	

37 	questiona sobre a proposta de juntar numa ünica oficina o setor indtistria, rnineração e irnobiliãrio. Fala 

	

38 	que junta-los ira uni-los em termos de interesse pelo aumento do uso e ocupação do solo. 

	

39 	Carlyie/UNESC também fala que é terneroso juntar esses setores. Sirnão sugere destacar a setor 

	

40 	imobiiiário e ainda diz que as oficinas corn o setor imobiliário devem acantecer por municIpios ou no 

	

U 	minima separanda a região sul do centro. Cecil justifica que o entendirnento de juntar os setores deve- 

	

U 	se ao fato de que ha no geral uma base raiz para a maioria dos diversos conflitos gerados por esses 
3 setores. E que esse momenta é de apraximação e entendirnento para futuras reuniöes meores corn 

	

4 	cada setor visando fazer a gestãa de cada conflito e quicá construir pactos socials. Evaldo / ACIRJ 

	

5 	informa que no DNPM j6 estâ mapeado as areas patenciais de rnineraçãa informando inclusive a 

	

6 	perImetro da APABF, a que resulta em desinteresse do setor da rnineraçãa em solicitar licenças de 

	

7 	lavras dentro da APABF, pois eles tern ciência que terãa restriçôes dentro da UC. Evaldo näo ye 

	

8 	problemas em juntar a setor da indüstria comercia corn a rnineração, mas sugere que imobiliário seja 
9 separado. Da mesrna forma, entende Helena (ACIL). René (UFSC) também cancorda que é mais,\ 

	

50 	estratégico fazer oficina exclusiva corn o setor irnobiliârio. Pimenta (Caipara) também ressalta que a 

	

51 	questöes relativas a licenciamentos são bastante distintas dentre as setores e também sugere que a 
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1 	setor imobiiirio seja trabalhado de forma independente. Fica encaminhado que será feita oficina 

	

2 	exclusiva corn o setor imobiliário, referendando Os atores mais representativos do setor (conseihos, por 

	

3 	exemplo) que devem receber ofIcios da APABF corn recomendação explicita para mobihzarem seus 

	

4 	representantes. Fica sugerido que essa oficina aconteca no inicio de agosto. Sobre oficina corn setor 

	

5 	publico, prevista para 28 de junho, j6 est6 claro que serão charnados as representaçöes relacionadas a 

	

6 	ocupacão urbana. Simão reitera irnportância que eles devarn aportar seus pianos e grandes projetos 

	

7 	estruturais para o território, para que o piano de manejo possa definir futuridade corn base em dados 

	

8 	reals e mais sólidos. E ainda, que o setor ptiblico, em especial prefeituras e câmaras vereadores, 

	

9 	tambérn sejam convidados para participarem da oficina corn a setor imobiiiário. Sobre a pauta Piano 

	

10 	de Manejo: critérios para definicão das intersetoriais, Deisiane considera que devido ao 

	

11 	adiantado da hora, devemos definir outra data. Fica acordado que será convocada uma Plenéria 

	

12 	Extraordinria para dia 10 de agosto. Cecil faz urna breve fala sobre os questionamentos e duvidas do 

	

13 	Conselho, relativa as dinâmicas das oficinas e agendas. Menciona que o conseiho tern participado 

	

14 	muito pontualmente e que essas ultimas oficinas são criticas e tern gerado rnuito debate somente no 

	

15 	pequeno grupo coordenador do piano (chefe da APA e consultoras)e que o Conseiho precise se 

	

16 	apropriar das informacöes e principalmente das decisöes. Por firn, Alessandra (EKKO Brash) informou 

	

17 	que a organizacäo trocou a conseiheira supiente. Pirnenta (Caipora) informa sobre Seminários de 

	

18 	Recursos HIdricos que acontece na próxima semana, em Paulo Lopes, quando se abordará questöes 

	

19 	relativas aos Comitês de Bacias. Sern nada mais para tratar, eu Sandra Severo, que redigi esta ATA, 

	

ZO 	subscrevo-a para ser encaminhada e aprovada portodos Os presentes. 

al. 

cc!S1E!IRAS  
INSTITUICAO NOME ASS0TJJRA 
APABF CECIL MAYA BROTHERHOOD BARROS __________________ 
APABF RONALDO CATALDO COSTA  
IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  
IPHAN  WLADMIR FERNANDO STELLO  
PREF. MUNICIPAL DE IMBITUBA DEBORA_RODRIGUES / 
PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO  
SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  
UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO 

j- 
UFSC RENEBIROCHI 

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO 

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG SAMUEL LIMA 
or- 

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL HELENO KUHN 

ACIRJ EVALDO AVILA DA SILVA  
ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO 

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  
CCI MARIA APARECIDA FERRE IRA / 
CAIPORA LUIZ HENR1QUE FRAGOAS P1MENTA  
PPPR RICARDO ROSSANO SALVATORI  
UNESC  CARLYLETORRES B. DE MENEZES  
UNISUL SERGIO A. NE1TO  
UNISUL RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS  
ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS LU 	\tctC> 
FLORIPAMANHA RODE AMELIA MARTINS 42 
FORUM DAAGENDA21 KEILA FLOR VIEIRA  
FUNDAçAOGAIA SANDRASEVERO 
INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO GRANJA RUSSO 1 
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INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO i 

INSTITUTO EKKO BRASIL ALESANDRA BEZ BIROLO  

PROJETO BALEIA FRANCA  KARINA REJANE GROCH 

CONSELHE!RO HONORARIO MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA  

CONSELHEIRO HONORARIO VALDECIR JOSÉ MASCARELLO  

CONVIDADOS/OBSERVADORES  

APABF JONATAS H.FDO PRADO  

R3 ANIMAL ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

ASSAEG ELIZANGELA BORTOLUZZI  

ICMBIO/APABF WAGNER ELIAS CARDOSO  

UNESC- CRICIUMA MARCIA CRISTINA AMERICO  

UNESC- CRICIUMA YASMINE DE MOURA DA CUNHA  

PAISAGISTAAUTONOMO KIKOSMICH 	3t'C'i-t / ( 
PPPR - RINCAO GERVASIO OECKLER  

APABF LUCILA ARAUJO FREIRE / 
ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  

SEBRAE AN1BALCARD1N 
/ 	 I 

PPGA/UFSC RACHEL BLANCH ER SOARES COSTA  

SEBRAE -ROTA BALEIA FRANCA PRISCILA GAMBERA  

LAGUNAMBIENTAL G!SELE E. MARTINS  

INST. ILHA CAMPECHE ANDREOARA SCHMIDT  

TAIA TERRA MAIARA LEONEL PEREIRA  

ICMBIO/APABF JOSÉ WILSON SILVA JUNIOR  

ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO - 

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA 
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- 	Lista de Presença dos Conseiheiros 

I%#IVI ItMBi" 	 REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 	 1cmide APA DA BALEIA FRANCA 	 MMA 
INSTITuIçOEs 08/06/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL 	 . Quinta-feira 
Area de Proteço Ambiental da Baleia Franca - 
APABF/ICMBIO 

Titular: Cecil Maya Brotherhood Barros Suplente: Ronaldo' ataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso 
Rural de SC - EPAGRI Titular: Marcelo Tubino Bortolan Suplente: Anderson Luiz Kangerski 

Fundaço do Meio Ambiente - FATMA 
Titular: Geraldo Stello Martins Suplente: Morgana EItZ Henrich 

Instituto Federal de Educaço, Ciencia e 
Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Titular.Joao Henrique Quoos Sup ente: Elisa Serena Gandolfo Martins 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico  
Nacional - IPHAN 

Titular. Vlad!nir Fernando Stello Suplente: Tania Maria Samways Francisco 

Marinha do Brash - Delegacia da Capitania dos 
Portos em Laguna 

Titular Rodrigo de Moraes Messias Suplente: Gilson Rosa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular: Marcello Wagner Schlischting Suplente:Robson Vieira 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES 08/06/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneàrio Rincão - PMBR 

Titular: Adiana Garlini Suplente:Paulo Henriquê Moliner Amboni 

Prefeitura Municipal de Imbituba - Secretaria Mun. 
'- 	"-5---. 	\ - 	c 	-• de Des. Economico Sustentavel - PMI/SEDES - 

Titular Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarin 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG 

Titular: Nereida Monteiro Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba /

4Ti l,Heme so  Suplente Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em sc - /J 
SPu/Sc 

Titular.-6delina Cristina Pinto/Kica Suplente: Marina Christofidis 

Universidade do Estado de SC - Centro de 
\ 

Educacäo Superior da Regiäo Sul - UDESc/CERES Titular: 	0 	kmer 	eCastllho 
Suplente: Patricia Sfair Sunye 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
/ 

it4ar: Prof. 	é Birochi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AM8IENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEçA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 1cmid" 
MMA 

INSTITUIçOES 08/06/2017 
SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS  Quinta-feira 
Associaçào dos Moradores da Praia dos 
Naufragados - AMOPRAN Titular: 	iar 'o"E'jito Santo Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de 
Ibiraquera - ASPECI TitulaLédio Ø 	Silveira Suplente: Ervino Vicente 

Associaço Empresarial de Garopaba -ACIG \ 
Titular. 	a 	elLiim Suplente: Victor Talenti 

Associaço Empresarial de Laguna - ACIL 

Titular. Ana Luiza Salgado de Farias Suplente:Heleno Kuhn 

Associaço Empresarial de Imbituba - ACIM 

J ular: J7aufriPäuloGuarache Leonardo Suplente: Maria Regina Pedreira 

Associaço Empresarial de Jaguaruna e Sangâo 
- ACI Ri Titular: EvaId 	Avila da SiK,a Suplente: Sebastião Manuel Porto 

Associaço Empresarial de Tubaro - ACIT / 
Titular:AriOnid CarIo 	Silverio Suplente: 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE 

- ICMBio 44 	 AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

FIt- 	 Lista de Presenya dos Conseiheiros 
" IrMBjt'# 	

REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 	
1cmio.  APA DABALEIA FRANCA 	

MMA 

INSTITUIcOES 
08/06/2017 

SETORDE USUARIOS DOS RECURSOS 
Quinta-feira 

Associaço de Surf Guarda do Embau 

Titular:Haljskarla Moreira de Si Suplente: Geraldo José da Rosa 

Associaço Radio Comunitária Pinheira 

Titu ar Elizabeth Albrecht Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros 

Conseiho Comunitário de Ibiraquera - CCI 

ia Titular: Mdieci Ferreira Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Cooperativa para Conservaço e Proteço 
dos Recursos Naturals Titular: L 	enriquFragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Praia do Rincäo - PPPR 
) 

Ik'uIa!R ardo Ros o Sal at ri Suplente: AntOnio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Sul Catarinense 
- UNESC 

 
Titular, Aldo Fernando AssunçTh; Sup 	TCarlyle Tors B. de Menezes 

Universidade do Sul de Santa Catarina 
- UNISUL 

Titular SOrgioA Netto Suplente: M4a~ ~m~,an,--J~,ng.,*7~..,~, 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAçA0 DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO CESTOR DA 

APA DA BALEJA FRANCA 

INSTITUIçOES 08/06/2017 
SETOR DE ONGSAMBIENTALISTAS Quinta-feira 
Associaço R3 Animal 

I, 

Titular Cristiaiie K. M. Kolesriikovas Suplente: Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associaço RASGAMAR na Defesa da Natureza 

Titular: João Batista Andrade Suplente: Joào Gilberto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaço Ambiental da 
Praia da Ferrugem Titular. Maria Aparecida Malise - Suplente: José Luis Nieto 

FloripAmanh 

Titular Rode Amelia Martins Suplente: Alexandre M. Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 

Suplente: KVlorVera Titular Ihara Ferreira 

Fundaço Gala 
\ I 

-çr 

Titu\ar. Sandra Severo Suplente: Franco Adriano Weriang 

Instituto Ambiental Boto Fliper 
- 

Titular: Arnaldo DAmaraf Pereira Granja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

Instituto Baleia Franca - IBF 
Titular. Enrique Litman Suplente: Gabriela Mendonça Soares Godinho 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAçAO DA BIODIVERSIDADE. ICMBio 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITuIçOEs 	 08/06/2017 
SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS 	 Quinta-feira 
Instituto Ekko Brash 

Titular; 

Instituto lihas do Brash 

Titular, Alexandre Guimarães SO de Castro 

Instituto Mangue Vivo 

Titular: Paulo Douglas  

Suplente: Aline Smart Leal 

Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Suplente: Alan Charles Rodrigues 

Projeto Balela Franca/Brasil - PBF/Brasil 

CONSELHEJROS 
HONORARIOS 

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

Valdecir José Mascarello 	I 

Titular. Karina Rejane Suplente. Eduardo Renault 

  

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNLAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
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ICMBio lcmida  

MMA 

INSTITUIçA0 do 08/06/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

'-c- NomeCompleto: Assinatura: 	. 
fl:  

Nome Completo: Assinatura: 

A,\A° L A'c 11 

Nome Completo: Assinatura: 

t)ri A kcp 
N 	e Completo: Assinatura: 

7 	/ 

Nome Completo: AssinaturaTT"-. 

-. 	 - 

c - u4c, (sc. 
Nome Completo: 

J 
/ 

tt Lv 	6 oi2 ( 

,Asstura. 

( -  
Nome Compteto: 

\' C4 
Assinatura: 	/ 

-- Nome Completo: Assinatura: 	- 	 -v 

fl 	i\ 	L 
Nome Completo 

L 	i Ls.\ 	F\'J: 

Assinatra 

lOCAL: Gaia Viltage/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBIO 

AREA DE PROTEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITuIcA0 do 08/06/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

D 
- Nome Completo: Assinatura- 

Nome Completo: Assinattlj - 	I 

Nome Completo: 	 1 Assinatura: 

- 
No9ie Completo: 	- As,atura: 

/1 

Nome Completo: Assinatura:. 

/ 

j)ty(_ •  
Nome Completo. Assinatura: 

- Nome Completo: Asinatura: 
- 

D--O L_------ 
Non'ieCompleto Assinatura: 

S i 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBio 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA IcIdBio 
MMA 

INsTITuIcAo do 
CONVIDADO/OBSERVADOR 

08/06/2017 
Quintá-feira 

/ 

'D 
Nome Completo: 	 •- 	. Assina 	ra:  

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo. Assinatura: 

Nome Completo Assinatura: 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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Initituto Chico Mendes do 
Conservacào da Blodiversidade 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 

CO0RDENAçA0 REGIONAL FLORIANOPOLIS - CR9 
AREA DE PR0TEçA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos vinte e oito dias do rnês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto Ambiental 
Gala Village, Espaco Gaia, rodovia SC 434, km 6, no municIplo de Garopaba/SC, as nove horas e 20 
minutos, iniciou-se a 55a  Reunião do Conseiho Gestor da Area de Proteção Ambiental da Balela Franca 
(CONAPABF), de carter ordinário, em segunda chamada, nesse momento corn 18 membros presentes. 
Sandra (Furidacão Gala), secretaria executiva agradece a presença de todos, dando as boas vindas, 
relembra contrato de convivência e inicia corn a aprovação da programacâo, conforme segue: Espaço 
Administrativo: relembrar contrato de convivência; aprovacão da programação e das ata anteriores 
corn contribuiçöes de ortografia Rode e Cecil. A pauta prevista é:Espaço Administrativo (91hiOOmin - 
09hl5min) - relembrar contrato de convivência; aprovaçâo da programação e da ata anterior. 
Espaço Institucional (Das 91hil5min - 121NOOmin) • 	Piano de Manejo: inforrnes, Pianejarnento 
das Oficinas Intersetorlais (definiçâo de criterios)ALMOçO Espaco Institucional (Das 13h3Omin - 
1630mm) • 	Continua planejarnento das Intersetorials e Planejarnento da 2a  OPP. Informes 
Instituicöes Conseiheiras (Das 161h30 - 17h30)Mediante inscri(;ão. Na sequencia a ATA da ultima 
Plenária fol aprovada e coihida assinatura na mesma. 
Corn a palavra, Cecil, chefe da APABF, reitera que o tema do Piano de Manejo será a tnica pauta do 
dia e traz aiguns informes: a) Sobre o Livro "Iniciativas de Inclusäo produtiva e Gestão participativa de 
UCS dos Arnbientes Marinhos e Costeiros do Brasil", produzido pelo ICMBio que traz experiências de 
gestao nas UCS envolvendo populaçöes tradicionais, incluindo a experiência de gestäo da abertura da 
barra da Lagoa de Ibiraquera. Faz doacöa de 02 exempIares para cada institui(;ào conseiheira e 

informa que está disponIvel verso na Internet para download. b) Apresenta livreto da Rota 
Gastronôrnica da APABF, desenvolvido pelo SEBRAE no contexto do Projeto Balela. C) Apresenta 
Jonatas e Lucila, bolsistas da APABF e Wagner, analista ambiental que estâ corn ordem de serviço para 
trabaihar principalmente corn a agenda de uso piblico. Apresenta também Andrea, analista ambiental 
da APA de Inhatomirim, e que também é o ponto focal da DIMAM dentro do processo de conduçao do 
Piano de Manejo. Por firn, Cecil comenta que em 4 de juiho teve urn AVC isquêrnico, quando 
identificaram urn probiema no coração e por isso ficou afastado por 3 meses. Agradece a todos pelas 
energias enviadas, equipe da APA e em especial ao Ronaldo que corn grande cornprornetimento e 
cornpetência o substitulu. 
Na sequencia faz uma apresentacão do andamento do Piano de Manejo que finalizou a prirneira etapa 
de escuta a sociedade corn a realizaço de 23 oficinas setoriais que reunlu cerca de 500 participantes. 
Informa que na cornunidade do Camacho (Laguna) ha resistência muito grande, e que apesar de duas 
reuniöes não foi possivel desenvolver a rnetodologia da oficina. Informa também que em Campos 
Verdes (Laguna) a cornunidade não recebeu a equipe do Piano de Manejo. Faz urn breve histórico do 
processo de planejamento, apresentando fiuxograma, elaborado em dezembro de 2014 pelo GT Piano 
de Manejo corn apoio de Felipe Mendonça, e expiica todas as etapas do fluxograma, as passos 
restantes e respectivas aiteraçôes propostas pelo GT Piano de Manejo, que reuniu-se no dia anterior a 
essa Pienâria, e que será apresentado , debatido e submetido a apresentaçäo dos Conseiheiros. 
Sintetiza ainda o formato do documento final que terá urna caracterização, a partir de textos autorais 
sabre diversos ternas, disponibilizados por vários conseiheiros e parceiros, cornpondo urn cornpendio\ 
que estâ em fa e de revisão pela analista 	isi em conjunto corn os autores. Relernbra que a Mapa 	\ 



situacional, elaborado na OPP e complementado nas oficinas setoriais integrará a caracterizaçäo. 
Menciona que o Piano estA na fase de elaboraçâo das normas e zoneamento, coihidas durante as 
oficinas setoriais e que a partir de agora o GT Piano de Manejo e equipe técnica da APABF irão se 
debruçar sobre esses dados visando propor normas e zonas para o território, passando por validação 
dos setores e do Conseiho, informando que ainda se faz necessário definira forma de vaiidação e/ou 
devolutiva das propostas, juntos aos setores, como compromisso firmado durante a fase de escuta no 
território: de que somente regras, normas e zonas pactuadas entre os setores e APABF seriam inclusos 
no Piano de Manejo. Cecil relembra que esse é urn dos principios fundamentals desse Piano que busca 
estabelecer diáiogo transparente, criar vInculos corn todos os atores do território e que essa confiança 
rião pode ser quebrada. Conseiheira Kika, do SPU, sugere uma comissão para ir a BrasIlia para 
apresentar forrnalmente o documento final do Piano de Manejo, visando agilizar o processo. Andrea, 
do ICMBio, diz que esse é a forma que já acontece, mencionado que imediatamente após recepcão dos 
documentos, eles são enviados imediatamente para analise do JurIdico do ICMBio. Cecil informa que 
ha no ICMBio, urn espaco de diáiogo denominado "Quinta da Boa Prosa", onde é feita uma 
apresentação formal para a diretoria e outra mais aberta corn urn conjunto de servidores. E que a ideia 
é evoluir no processo de elaboracäo dos pianos de manejo, para que sejam mais dinâmico e mais 
conectado corn a vida da própria UC. Conseiheira Cidinha (CCI) menciona que faz parte da Comissão 
Naclonal das Resex Marinhas (CONFREM) e tern acornpanhado o debate sobre a IN que traz nova 
metodologia para definicão do zoneamento das UCS, feita em parceria corn Sisterna de Unidades de 
Conservção dos EUA, e que propöe padronizaco da nomenclatura das zonas para todas as UCs, e 
que isso é urn absurdo, além de inicialmente não terem incluido a categoria APA. Fala que metodologia 
da APABF foi feita por nós e engloba muito mais participação. Bonus no próprio território e onus de ir 
acertando e ajustando. E que envolver mais de 500 pessoas nas oficinas setoriais corn o cornpromisso 
de so estabelecer o que tenha sido de construcão coletiva, é urn pouco diferente do que se faz. Não 
sabe se isso vai poder ser replicado para outras. Mas que isso pode começar a pulsar em conjunto corn 
autras coisas que estão acontecendo e as UCs como espaco de participação cidadã, pensando como 
pals, afetando a sociedade como urn todo. Na sequencia, Deisi Balensiefer, analista ambiental da 
APABF, apresenta o rol de ternas e textos que estão sendo compilados para compor a caracterização 
do território. Litrnan (IBF) questiona porque nâo foi convidado para escrever o texto sobre Turismo de 
Observação de Balelas Ernbarcado (TOBE). Sandra relembra que já faz bastante tempo tern se 
solicitados apolo de conseiheiros que voluntariamente tern oferecido seus dados de pesquisa para 
compor a capitulo da caracterização. Fica cornbinado que Luciana, analista ambiental da APABF, 
responsávei por esse tema, fara contato corn Litman para escreverem juntos sobre o TOBE. Da 
mesma forma, Carlyle (UNESC) sugere inclusão do tema da mineração, relembrando que esse é urn 
dos principals conflitos no interior da APABF. Deisi, pergunta se Carlyle e Kika conseguern fazer o texto 
nurn prazo de 15 dias. Eles concluem que não precisa ser urn texto autoral sobre esses dois ültimos 
temas e fica encarninhado que enviarão dados para cohipor a caracterização gerat. Guarache (ACM) 
reitera que é importante ter urn texto que faca as "arnarraçöes" entre as textos autorais. Sandra 
confirrna que urn texto geral introdutOrio corn base nos textos autorais. René (UFSC) sugere que os 
textos sejarn disponibilizados ao CONAPA para que este possa contribuir. Cecil reitera que são textos 
autorais e que estão sob revisão conjunta de cada autor corn a analista ambiental Deisi. Fala que é 
inviável coloca-los sobre revisão de 40 conseiheiros que possuem olhares e expectativas diversas. 
Na sequencia, Sandra faz urna 'breve apresentação, através de relato fotográfico de todas as acöes 
realizadas no contexto de elaboração do Piano de Manejo, incluindo a ia  OPP, as 23oficlnas setoriais, 
o Curso de Gestão de Conflitos, respectiva numero de participantes e também as apresentaçOes feita 
em 04 Cârnaras Municipais de Vereadores (Garopaba, Imbituba, Laguna e Balnearlo Rincão). Abre-se 
espaço para questionamentos. Lédio (ASPECI) agradece as esforços da APABF por ocasião de 
embarcação que naufragou na Praia do Ouvidor. Fala que na cornunidade de Ibiraquera ainda tern 
pessoas contra a APABF, rnas que ele tern feito urn grande trabalho.para que todos cornpreendam a 
importância da APABF e que a ICMBio está rpostrando resultados e o trabaiho esta sendo excelente, 
pals não esté sendo urn trabalho de gabi 	sim indo nas cornunidades e estâo de parabéns. 



- Informa que em abril deixarâ a presidência da ASPECI mas vai continuar atuando junto corn a APA e o 
Conseiho. Guarache (ACIM) questiona necessidade de validar tudo que est6 sendo proposto corn todos 
os setores participantes do Piano de Manejo. Ele entende que o CONAPA é representativo e que existe 
urn elo formal funcionando, entre esse e a sociedade que delegou a responsabilidade. Cecil diz que é 
necessrio ponderar, pois nâo é o ICMBIo que vai validar, mas as pessoas que estão participando e 
dernonstrando o quanto tern de legitirnidade este processo. Existem muitos querendo encontrar faihas 
para inviabiiizar o processo. Reitera que se tern parcerias muito boas través de Cidinha e Lédio. 
Enfatiza a realizaçào do trabaiho gigante realizado pela ASPECI e CCI. A seguir Deisi, consultora do 
Piano de Manejo, apresenta planilha Excel que detaiha os ternas debatidos, as propostas e 
encarninhamentos de todas as oficinas setoriais, como dados fundarnentais que vão enriquecer a visão 
mais acadêmica do Piano. Cecil fala do engajamento de urn numero rnaior de atores no PM e 
consequentemente na gestão da unidade, reiterando que em alguns setores a oficina não resultou na 
sugestão de normas e/ou zonas, pois precisava-se criar o espaço de aproxirnação entre o setor e 
APABF. Kika (SPU) pede para incorporar dados do Projeto Oria no Piano de Manejo. Carlyie relembra 
que ha muita coisa consistente construIda neste perIodo pelos Pianos de Bacia. Cecil fala das reuniôes 
corn Comitê de Bacia do Rio Tubarão como urn exemplo de como se ye quais lacunas se apresentam e 

que vai ficar para urn segundo rnornento, quando a APABF ira conversar corn alguns setores para 
sanar estas lacunas, fazendo trabaiho corn começo melo e continuidade. Guarache (ACIM) diz que 
todas as colocaçöes são oportunas e podem ser incorporadas pelo GT do Piano de Manejo. Finalizando 

perIodo da manha, Cecil faz entrega dos certificados do Curso de Gestão de Conflitos, realizado em 
malo, pelo Conseiho. 

Após o intervalo do almoço, a Plenária é retornada corn apresentação do Cecil sobre a cornposição do 
GT Piano de Manejo e passo a passo sugerido por esse na reunião do dia anterior. Menctona que essa 
foi a primeira reunião do GT depois do processo de renovação do Conseiho, e que foi bastante 
produtiva. Faia que urn dos encaminhamentos foi a decisão do GT, em cónjunto corn equipe da APABF, 
se debruçar sobre o conjunto de informaçOes, zonas e normas, propostas convergerites e divergentes 
levantadas nas oficinas para ser apresentado ao Conseiho, na ultima Plenária do ano, prevista para 30 
de novembro. Informa ainda sugestão de adiar a 2a OPP para marco de 2018, corn participação dos 
representantes de cada intersetorial. Fala que o Conselho vai definir a quantidade de oficinas 
intersetorials, de acordo corn os principals conflitos existentes e suas respectivas norrnativas, 
propostas pelo GT Piano de Manejo. Lembra que as intersetorlais objetivam validar 0 que é de 
consenso dentro do próprio setor e buscar entendirnento naquelas regras divergentes entre dois ou 
mais setores. 0 material resultante retorna para aprovação da Pienária e so entào é encarninhado para 
Brasilia ate junho de 2018. Abre-se espaço para perguntas: Nereida (Prefeitura de Garopaba) sugere 
que o resuitado do GT Piano de Manejo seja enviado aos Conseiheiros antes da Pienária de novernbro. 
Pimenta (Caipora) pergunta como serâ feito o Zóneamento, considerando as classes de zonas e 
sobreposição corn os Pianos diretores. Cecil diz que existe flexibilidade para que as próprias APAs criern 
suas zonas e que provaveimente serão definidas no macro e no mezo, corn uma tipologia mais geral 
como area de prala, lagoas, lihas, zona marinha, zona de uso miitipJo. Reconhece que na parte 
continental da APABF é mais complexo fazer o zoneamento. Diz que as falas dos setores, rnesmo não 
desenhadas num rnapa durante as oficinas, tern fâcil interpretaçäo e podern ser mapeadas. Menciona 
ainda que a inica exigência do ICMB10 é que toda a APABF esteja zoneada, rnesmo que seja o extremo 
de uma zona Unica. Andrea diz que ICMBio ainda esta definindo como vai ser a tipologia das zonas, 
mas as APAs tern mais ilberdade de definir. Lucila pergunta sobre o tratamento que será clado para 
aqueies temas que não tenham consenso, citando como exernpio areas de pesca requeridas por 
artesanais e também por industriais. Cecil diz que não ha uma resposta Cinica e que a intenção é I 
discutir caso a caso. Que a equipe da APABF deve se debruçar na legalidade das normas propostas e 
na irnpossibiiidade de consenso ficará como desaflo de gestäo, corn o comprornisso de discutir, propor 
pesquisa que embasem decisöes futuras, lembrando que o docurnento do Piano de Manejo não pod 
ser engessado. Rode (Floriparnanhã) sugere çue se solicite aos setores mais organizados proporern\ 
normas de uso, para que o GT Piano de Mae otrbaihe em ci a dessas sugestöes. Cecil reitera qu 



mesmo sendo árdua tarefa que ira exigir bastante envolvimento do GT Piano de Manejo, é importante 
que esse proponha o esboco das regras e normas para so então serern apresentadas para o CONAPA e 
depois sim pedir olhar e contribuição dos setores. Kika ressaita que é importante se fazer urn 
levantamento de todo o arcabouço normativo do que já incide dentro da APABF. Cecil informa que a 
equipe deu inicio a este levantamento mas está longe de concluir e quando abrir os docurnentos é que 
terão mais clareza da dimensão do trabaiho. Deisi (APABF) pergunta sobre a possibilidade das CTs 
auxiliarem neste trabaiho? Cecil, diz que se pensou como coordenador de CT, mas não como toda a 
CT. Guarache reitera que é mais produtivo, tanto para o CONAPA quanto para os setores, fazer as 
crIticas em cima de urn material já pronto. Na sequencia ha urn breve debate sobre atividades que já 
são proibidas, mas que não são cumpridas, como rede de pesca no costão e carros na praia. Alexandre 
(lihas do Brasil) fala que é preciso resgatar urn pouco da comunicação e linguagem positiva, inclulda 
desde a fase de reestruturação de docurnentos e diagnósticos. Que ha necessidade de redirecionar 
esforços para linguagem mais sirnples e rnudança de atitude, pois hoje é senso comurn se falar de 
prejuIzo, dano e irnpacto. Todos estudos focarn nisso e está evidente que essa Iógica não está gerando 
bons resultados. Que precisarnos inovar e apontar corn mais ênfase as potencialidades, os beneficios e 
ganhos de se viver numa APA, pois existem muitas boas praticas no territOrio. Ele também fala sobre 
experiência do Pântano do Sul corn o conflito dos carros na praia: que inicialmente a comunidade, que 
tern o turismo baseado na culinária, acreditava que dependiam dos carros na praia e eram contra a 
retirada dos rnesmos. No entanto, ha dois anos proibiu-se o acesso dos carros e os donos dos 
restaurantes não reconhecem mais isso como problerna, ao contrário, a comunidade rneihorou, pois se 
abriram estacionamentos o que obrigou os turistas a circularem pelo bairro e acessarem diferentes 
tipos de comércio. Jonatas, bolsista da APABF, acha interessante a irnportância de estudos técnicos 
cientIficos para gerar Normas. Cecil diz que tern diferentes situacöes e as vezes bern sutis. Existem 
situaçöes que não envolvem recursos naturais, como por exemplo surf e pesca. Vai buscar acordo, 
muito mais acordo de convivência, que não necessitarn de estudos acadêrnicos. Em outros casos, 
vamos ter de tomar decisöes em cirna de estudos e cita exemplo da pesca de arrasto. Reitera que ha 
valores que sustentarn este PM e que são mais importantes, como a construcão de relaçöes de 
confianca,terido o mesmo diâlogo corn todos os setores, e que isso nâo pode ser urna entrelinha do 
piano. Guarache fala que é importante entender o objetivo do Piano e que os probiemas levantados 
pelo Lédio vão continuar a ocorrer, e ele vai ficar frustrado, pois se cria mais regras e não tern a 
fiscaiização delas. Não varnos ter força para fazer cumprir o que existe e que não podemos ficar corn 
expectativas de que o PM e a criação de novas Normas ira resolver todos os probiernas. Reitera a fala 
de Aiexandre, que comunicamos de forma errada e sente que ainda não internalizarnos a necessidade 
de focar mais nas potencialidades e rnenos nos conflitos. Mazinho (AMOPRAN) fala que quando he 
participação na construção das regras, aumenta-se o sentimento de pertença e que os acordos passam 
a ter muito mais força que as próprias Normas. Pimenta (Caipora) diz que se joga todo o peso da 
gestão no ICMBio, mas que eles precisarn de n parceiros. 0 piano vai ter urna diretriz para a 
irnpiementaçao e todos nós temos que fazer a nossa parte. E independente do esforco, sempre terâ 
pessoas que falarn mal. Ronaldo (APABF) acha que o caso do Camacho demonstra a fragilidade que 
temos por causa do distanciarnento. Como fazer parte da comunidade? Acha que somos omissos ou 
ausentes. Deisiane, consultora do Piano de Manejo, pede para reiatar o que houve no Carnacho para 
que se registre nessa Ata. Informa que "na prirneira Oficina, a comunidade sob Iiderança do Seu 
Dorningos estava impedindo a abertura do Saião para reaiização da mesrna. E diziam que 56 abririam o 
Saião se a APABF concordasse em rnudar seu perImetro terrestre naquela região, contemplando 
apenas a porcão marinha. Ela respondeu fazendo outra pergunta: se a comunidade do Carnacho quiser 
pedir para o não mais pertencer ao municIpio de Laguna seria possIvei? Eies concordaram que não e 
compreenderam a dificuidade de mudar o perimetro da APABF. Deisiane fala que corn apoio do Sr. 
Albertino, outra iiderança, ex conseiheiro da APABF e ex vereador, conseguiram que o salão fosse 
aberto e iniciou-se uma conversa corn todas aquelas pessoas (cerca de 60) e que todas foram 
ouvidas. Que expiicou-se os objetivos da APABF e os princIpios do Piano de Manejo mas que não foi 
possivel desenvolver a metodoiogia das ofi as- setoriais e que os presentes recusaram-se a assinar \ 
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lista de presença. Mas que frente a demanda Cinica de discutirem a abertura da Barra do Camacho, a 
equipe se comprometeu em voltar e realizar uma oficina. Deisiane continua o relato e diz que 
considerando a intransigência do Sr. Domingos, optou por buscar apoio de outras iideranças locals 
para mobilizar a comunidade visando realizar outra oficina. Informa que contatou novamente Sr. 
Albertino e Vereadora Teresa mas sem sucesso. E então buscou apoio do Vereador Wilson, também ex 
conseiheiro da APABF, quando representava o Instituto de Melo Ambiente de Jaguaruna (IMAJ) e que 
também esteve presente no 10  encontro corn a comunidade. E assim foi márcado esse retorno a 
regiào, no dia 15 de setembro. Que chegando Ia haviam 12 pessoas no Salo e que Sr domingos não 
estava. Presentes pessoas interessadas em saber o que era a APABF e o Piano de Manejo. Diz que 
assim que terrninou a rodada de apresentacöes, Cida da UAPI, lideranca local, começou a criticar a 
mobilizacâo pois efes no foram consuitados. Na sequencia, Sr. Domingos interrompe a reunião e faz 
graves ameaças a equipe da APABF, dizendo que eles mereciam uma "coca" e no se responsabilizava 
pelo que poderia acontecer e que iria buscar reforços na rua para acabar corn aquele encontro. Saiu e 
voltou sozinho fazendo ameaças e jurando Sirnâo de morte. Nisso, Deisi, analista arnbientai se 
pronuncia dizendo que eradesacato e lembrando que os analistas do ICMBIo tern poder de policia. 
Frente a essa situação, a equipe decidiu que näo havia forma de dar continuidade a oficina e se 
retirararn, inforrnando aos presentes que continuavarn a disposição para o diâlogo. Relata ainda que 
ela e equipe da APABF cogitaram a ideia de fazer urn Boletirn de Ocorrência contra Sr. Domingos e 
Cida, mas entenderarn que seria contra producente nesse mornento do Piano de Manejo. Por Fim, 
Deisiane informa a Plenâria que trouxe esse relato, porque na oficina do setor imobiIiário, realizada ha 
dois dias atrás, pessoas de Laguna disseram que ouviram de pessoas do Camacho que a equipe da 
APABF foi Ia mas decidiu "fechar a pasta" e nâo conversar corn àqueia comunidade. 
Nesse sentido, Cidinha pede para fazer urn relato, pois tern participado de algurnas agendas corn a 
Pastoral da Pesca em BrasIlia. Informa que Almecita que trabaiha na Pastoral da Pesca, em BrasIlia e 
ao ouvir dela sobre o orgulho de aqui viver e da parceria corn os gestores da UC, perguntou por que a 
APABF trata tao mal a comunidade do Camacho? E ainda, recentemente Padre Angelo Iigou para 
Pastoral Nacional pedindo uma atitude contra os fiscais da APABF, que segundo ele durante fiscalizaçâo 
na Lagoa desrespeitararn os pescadores e recoiherarn todos seus petrechos de pesca. Cida, então disse 
a Airnecita que isso era rnentira, POIS os fiscais da APABF não agem dessa forma e que provavelmente 
essa operaçäo de fiscalizaçao foi efetuada pela Policia Ambiental. Cida informa que a Pastoral da Pesca 
em Laguna agora está sob coordenaçâo do Padre Domingo Dorigon, corn quem ela tern amizade de 
longa data. Ela se coloca a disposição, para juntamente corn Evaldo Spezin, ex conselheiro e atual 
secretario da pesca em Imbituba irem conversar corn Padre Domingos e esclarecer a situaçao e buscar 
reaproximaçâo entre APABF e Pastoral. Deisiane fala que corno rnoderadora prima por uma postura 
neutra em todas as oficinas e atua sempr'e junto corn a equipe da APABF visando desfazer eventuals 
tensöes, e que rnesmo havendo resistência inicial em aigumas oficinas, todos os atores tiverarn sempre 
muito respeito corn a equipe e que aconteceu sornente essa situaçao isolada no Camacho e Carnpos 
Verdes. Que nesta regiâo onde Cida (UAPI) e Seu Domingos atuam esta impossIvel avançar no diâlogo. 
Carlyle (UNESC) relembra que esse conflito na regiao é histórico, especiaimente por conta dos 
interesses da mineração e informa que a própria UNESC enfrenta dificuldades para realizar suas 
pesquisas nas Lagoas daquela regiäo. Alan (Mangue Vivo) menciona a importâncla de se alterar o 
futuro, através de processos de educacâo arnbiental. Andrea informa que o Piano de Manejo da APA 
de Inhatomirirn, publicado em 2013, também ouviu vários setores realizando mais de 50 reuniOes e se 
coloca a disposiçäo para apresenta-to ao CONAPABF caso entendarn interessante. Pirnenta (Caipora) 
fala sobre processo de eiaboraçao do Piano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e 
também se disponibiliza para apresenta-lo ao Conseiho visando promover sinergias entre os PIanos e 
as UCs. 
Finalizado o debate, a Plenâria aprova a rnetodologia que sera adotada no decorrer do Piano de Manejo 
bern como o cronograma. Data da próxima pienária: 30 de novernbro. Sobre o GT Piano de Manejo,\ 
considerando a atuacão dos ex coordenadores de Câmaras Técnicas, Sandra corivida Pimenta e Prof. \ 
Carlyle para continuarem participando do GTfè\eIes  aceitarn. Fica agendada para 10 de outubro a 

'f1? 



próxima reunião desse GT, possivelmente na ACIM, rnethante confirmaçào de Guarache. Deislane 

oropöe a criaço de Grupo de whatsapp para agilizar a comunicaçâo do GT. Eta tambérn sugere criaçào 

de Grupo no Whats do CONAPA e todos aprovarn desde que sejarn seguidas as regras básicas do uso 

inteligente dessa ferramenta. A Plenária é encerrada corn Informes do Projeto Baleia Franca e do CCI. 

Sem nada mats para tratar, eu Luciana Magnabosco, que redigi esta ATA, subscrevo-a para ser 
encaminhada e aprovada por todos Os presentes. 

INsTxTuzçôEs PRESENTES: 

CONSEIHEIRAS  

INSTITU1çAO NOME ASSk,, 	RA 
APABF CECIL MAYA BROTHERHOOD BARROS  
APABF RONALDO CATALDO COSTA  
EPAGRI PAULOJOSEM.PADILHA  
IPHAN VIADMIR FERNANDO STELLO  
MARINHA DO BRASh- DELLAGUNA GILSON ROSA TEIXEIRA  
PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO 	 . 
SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  
SPU/SC ADELINA CRISTINA PINTO  
UFSC RENEBIROCHI 

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO 

ASPECI LEDIODASILVEIRA 4k 
ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL HELENO KUHN 

 
ASS.EMPRES. DE IMBITUBA -ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE LEONARDO - 
ASS.EMPRES. DE TUBARAO.- ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO z' 	\T'  
ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  
CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  
CAIPORA LUIZ HENRIQUE FRAGOAS PIMENTA  

LI 

PPPR ANTONIO ALBIN DAL TOE  
UNESC CARLYLETORRES B. DE MENEZES  
ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANEKOLESNIKOVAS  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE 

FLORIPAMANHA RODE AMELIA MARTINS  

FORUM DA AGENDA 21 IHARAFERREIRA  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  
FUNDAçAO GAlA SANDRA SEVERO \ 
INSTITUTO BALEIA FRANCA. 

INSTITUTO BALEIA FRANCA 
ENRIQUE UTMAN  

GABRIELA SOARES GODINHO ! 
INSTITUTO ILHAS DO BRASIL ALEXANDRE GUIMARAES DE SOCASTRO 

 
INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  
PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH / 
CONSFIHEIRO HONORARIO 	L  MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA 

CONVIDADOS/OBSERVADORES   
APABF LUCILAARAUJO FREIRE _________ 

ICMBIO/APA ANHATOMIRIM 

APABF 
ANDREIA VAN DER HEY DE LAMBERTS 	1 

VICTOR PAZIN  
'9t'¼ 

UDESC/PPGRLAN MARIA PAULA MARIMON V  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  
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ASS. COMUNIT. PRAIA DASILVEIRA JOSÉ FRANCISCO SIMCH 
APABF JONATAS H. F DO PRADO ' 

CCI ANIBALCARDIN 

ICMBIO/APABF JOSÉ WILSON SILVA JUNIOR  

ICMBIO/APABF CHRISTIAN DI ETRICH  

IBF ISIS CHAGAS DE AIM EIDA  
R3 ANIMAL ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

UNESC- CRICIUMA SOFIA SERRANO SCHEIBLER  

UNESC- CRICIUMA JOSÉ CARLOS VIRTUOSO  

UNESC- CRICIUMA MICHELE PEREIRA DA SILVA  
EPAGRI PAULO JOSÉ PADILHA  

ASSAEG.. ELIZANGELA BORTOLUZZI 
ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALELA FRANCA 

INSTITUIçOES 28/09/2017 

SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Area de Pro'teçào Ambiental da Baleia Franca - 
APABF/ICM BlO Titular: Cec'(ya)Brtherhood Barros Suplente: Ronaldo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extenso 

Rural de SC - EPAGRI Titular: MarceloTubino Bortolan Suplente- 

Fundaçäo do Meio Ambiente - FATMA 
Titular: Suplente: Morgana Eltz Heririch 

Instituto Federal de Educacäo, Ciência e 

Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Titular:João Henrique Quoos Suplente: Elisa Serena Gandolfo Martins 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 

Nacional - IPHAN Titular: Vladirf ir Fernando Stello Suplente: I 	1Maria Sn1Ways Frmtfsco 

Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos  
Portos em Laguna Titular: Rodrigo de Moraes Messias S 	Son 	sa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular: Suplente:Robson Vieira 

LOCAL: Gaia Village/Caropaba 
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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMB10 
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REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 
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INSTITuIcOEs 28/09/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rincäo - PMBR 

Titular: Suplente:Paulo Henrique Moliner Amboni 

Prefeitura Municipal de Imbituba - Secretaria Mun. 

de Des. Econômico Sustentável - PMI/SEDES 
Titular: Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarin 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG 

Titular: Nerda Monteiro Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba 

Titul 	: 	rso 	S 	ira 	 J Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Uniäo em SC 

- 

Titular: Adelina Cristina Pinto/Kica ,1/(,'c.2 Suplente: Marina Christofidis 

Universidade do Estado de sc - Centro de 

Educacäo Superior da Regiäo Sul - UDESC/CERES Titular: Pedro Volkmerde Castilho 
Suplente: Patricia Sfair Sunye 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  

~TPro~t /Tit 	René Birochi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MElD AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

- 	AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALE IA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
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INSTITUIcOES 28/09/2017 
SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS 

/ 	Quinta-feira 

Associaçäo dos Moradores da Praia dos 
Naufragados - AMOPRAN Titular: A spirito,jnto Suplente: Dennis dos Reis 

Associaço dos Pescadores da Comunidade de 
2 

Ibiraquera - ASPECI Titular: Lédio da Silveira Suplente: ErvinoVicente  

Associaço Empresarial de Garopaba - ACIG 

Titular: Samuel Lima Suplente: Victor Talenti 

Associaço Empresarial de Laguna - ACIL - 	- 

Titular: Ana Ltjj\zSaIgado de Farias up ente:Heleno Kuhn 

Associaço Empresarial de Imbituba - ACIM 

fltular: Joaitim P kIlo  Guarache Leonardo Suplente: Maria Regina Pedreira 

Associaço Empresarial de Jaguaruna e Sango - 
ACI Ri Titular: Evaldo Avila da Silva Suplente: Sebastião Manuel Porto 

Associaço Empresarial de Tubaräo - ACIT 

Titular:Antônio Carlos Silvério SuplenteLuiz Ant 	I 	ua 

LOCAL: Gala ViHage/Garopaba 
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Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 
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SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associaco de Surf Guarda do Embau 

Titular:Haliskarla Moreira de Sá Suplente: Geraldo José da Rosa 

Associaco Rdio Comunitria Pinheira 
) 	\ 

Titü1TElizabeth Albrecht 	--- Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros 

Conseiho Comunitrio de Ibiraquera - CCI 
Titular: Maria Apa'recida Ferreira Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Cooperativa para Conservacäo e Proteço 
dos Recursos Naturals Titular: Luiz 	nriqu 	oas Pirnenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Praia do Rinco - PPPR 

Titular. 	 ri 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC .--• _i )—'r\  
ri 	 J 	t 4 

'Titula5 Aldo Fernando Assunçao 	 i-  up1atT Carlyl4 Tories B. de Menezes 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 

Titular: SOrgio A. Netto Suplente: Rodrigo Rodrigues de Freitas 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
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INSTITUIçOES 28/09/2017 
SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Associaco R3 Animal 

Titular: Cristié K. M. Kolesnikovas Suplente: Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associaço RASGAMAR na Defesa da Natureza 

Titular: João Batista Andrade Suplente: João Gilberto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaço Ambiental da 
Praia da Ferrugem Tit(r: Mia Aparecida tlalise Suplente: José Luis Nieto 

FloripAmanhä 

Titular: Rode Amelia M9tins Suplente: Alexandre M. Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 4J 
Titular: Ihara Ferreira 

FundaçoGaia / 
TiIjIar: Sandra 	evero 

/ 
Suplente: Franco Adriano Werlang 

Instituto Ambiental Boto Fliper I 
Titular: Arnaldo DAmaral Pereira Granja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

lnstituto Baleia Franca - IBF 
Titular: Enrque Litman Suplente: Gabriela Mendonca Soares Godinho 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMB10 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 
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SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Instituto Ekko Brasil 
Titular: Alesan 	a Bez Birolo Suplente: Aline Smart Leal 

Instituto llhas do Brash 
TituIar:Aleand 	imarae So de Castro Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo 
Titular: PauIyDouglas Pek

r 
uplente: At 	Charles Rodr 	es 

ProJetoZeia Franca/Brash - PBF/Brasil 
 4r ~~L TituIa74(arina Rejane Suplente: Eduardo Renault 

CON ELHEIROS 
HONORARIOS 

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha  

Valdecir José Mascarello / 	1 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO CESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcAo do 28/09/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura. 
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Nome Completo: Assin 	 ( 
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- 

Nome Completo: Assinatura - 

A 
Nome Completo Assinatura: 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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AREA DE PROTEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVWADQS, e QI3SEJRYADORES 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcA0 do 28/09/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura:7' 
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Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

\) J 	 J 	 r 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura; 

Nome Completo: Assinatura: 

JA 

Nome Completo: Assinatura: 

iL 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo Assinatura: 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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Instituto Chico Mnds d 
Conservaçao daBIodlr&idad 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE coNsERvAcAo DA BIODIVERSIDADE 

COORDENAcAO REGIONAL FLORIANÔPOLIS - CR9 
AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos trinta dias do rnês de novembro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto 
Arnbientai Gala Viflage, Espaço Gala, rodovia Sc 434, km 6, no rnunicIpio de Garopaba/SC, as 
09h35min, iniciou-se a 56a Reunião do' Conseiho Gestor da Area de Protecão Ambiental da 
Baleia Franca (CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda chamada, nesse momento com 
19 membros presentes. Sandra (Fundaçäo Gala), secretaria executiva agradece a presenca de 
todos, dando as boas vindas, informando preseriça do Coordenador da CR9 - Henrique lIha e 
Carolina Abreu da DIMAN/ICMBIO. Relembra contrato de convivência e inicia corn a aprovaço 
da programacäo, conforme segue: Espaço Administrativo (9hOOmin - 09hl5min) - 
relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e das atas anteriores.Espaco 
Capacitacão (Das 09h15min - 10h3Omin):Indice de Vulnerabilidade a Mudança do Clima 
na APABF: Flâvio Rene Brea Victoria (Secretaria de Estado do Planejamento-SPG).Espaço 
Institucional (Das 10h30min - 12h30min):Plano de Manejo: normas, diretrizes e 
zoneamento preliminar. AImoco Espaço Institucional (Das 13h30 - 18h30): piano de 
Manejo (continuidade). TOBE: Apreciçâo da Minuta "Instrução Normativa do TOBE".Espaço 
Informes Conseiheiras (Das 18h30min - 19hOOmin). Considerando problemas causados 
pelas chuvas torrenclais em Florianópolis, impedindo a chegado do Palestrante da ia  pauta da 
manhã, Plenária aprovou passa-ia para o perIodo da tarde. 

Cecil faz urn destaque e reconhecimento para intensa particão do GT Piano de Manejo no 
ultimo trimestre, informando que Os resuitados que serâo apresentados hoje decorrem desse 
esforço do GT. Fala que a Piano de Manejo é tambérn uma declaração de propósito que requer 
envolvimento comprometimento e identificação das pessoas corn todo o processo. 0 
estabelecirnento de pactos so é possivel corn engajamento da sociedade que se veja e se sinta 
parte para valorizar a biodiversidade e todas as riquezas da APABF. Eie agradece a presença 
da Carina - DIMAM e Henrique Ilha, Coordenador da CR9. Henrique se apresenta como 
oceanólogo e analista ambiental do ICMBIO, informando que fol chefe do Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe/RS, Parque Nacional Marinho de Abrolhos/BA, Centro de MarnIferos Aquáticos - 
CMA, em Itamaracá/PE e Estação Ecológica do Taim/RS. Fala que a sociedade precisa entender 
que UCs não são propriedades do governo e que essa falsa idela afastou a sociedades das 
reas protegidas e hoje paga-se urn onus por isso. Importante que a socledade veja o ICMB10. 

como prestador de serviço e que uitimamente estâo mais qualificados. E obrigaçâo do ICMBio 
trazer a sociedade para que esta perceba a Unidade como sua. Fala que isso também traz o 
desaflo de gerir as diferentes interesses, e que conservar a natureza é nobre assim como é'' 
nobre produzir arroz, pescar, processar madeira, entre outros , pois atende demandas da 
sociedade. Que não ha superioridade moral de nenhum setor. Menciona sabre a agenda 
proativa que precisa ser criada, em busca de criação de cenários e transformacäo das UCs em 
pólos indutores de desenvoivimento e qualidade de vida. Elogia o processo de eiaboracão do 
piano de manejo da APABF e os resuttados já visIveis. Salienta que é hora de buscar espacos 	( 
pacificados de debate neste atual momento politico do pals. Agradece o convite da APABF para 
estar presente na Plenaria. 

Na sequencia, Deisiane - consultora do Piano de Manejo , apresenta resultados preiiminares da 
analise das planiihas resultantes da 23 oficinas reaiizadas no território. Faz urn breve histOriccY 
do processo de eiaboracão do piano de Mane , e todo a embasarfjeoto legal e teórico. Na 



seqüência apresenta os mapas básicos construldos corn base nas macrozonas (marinha, 
terreste e fiuvio lagunar) e também nas especificidades de cada urn dos ambientes contdos 
nessas Sreas, como sambaquis, dunas, costöes, parcels, areas corn espécies ameaçadas, 
areas refugio das baieias, dentre outros. Apresentou ainda como o GT Piano de Manejo se 
organizou 	em 	pequenos 	grupos 	(pesca, 	agricuitura, 	esporte/turismo, 

mineraco/indstria/comerclo/ imobiliário e geoprocessamento) para analisar o conteüdo das 
planiihas, identificando zonas e normas que surgiram nas oficinas setorlais. Apresenta os 
resuitados preliminares de cada trabaiho: Pesca: Zonas e normas meihor definidas. 
Necessidade realizar intrasetorial pesca artesanal, sendo estas oficinas regionais para 
confirmar normas propostas; reaiizar Setorial Pesca Industrial; desaflo de gestho Regiäo do 
Camacho e Jiha, em Laguna; Diretriz de gestho Lagoa de Ibiraquera (entorno). Proposiçöes: 
Realizar 03 intersetorials (Pesca artesanal e esporte; Pesca artesanal e pesca industrial; Pesca 
artesanal e arnadora).). Definir area criadouro da Fauna Marinha (liha do Batuta, Parcel do 
Ouvidor, Laje do Campo Born). Criar area de restriço de Pesca ou de protecäo do pescado 
(costöes, iihas e lajes + restriçäo a pesca industrial). Criar area exciusiva da Pesca Artesanal 
(restringe esporte aquáticos na Praia do Rosa durante temporada tainha). Criar area de 
Protecäo do Boto da Tainha. Criar normas para Jet ski, Kite e Wind Surf (na temporada das 
baleias e em lagoas), acesso de embarcacöes Prala Itapirubá. procedimentos de abertura barra 
Encantada. Estabelecer diretrizes: cadastro pescadores, muiheres na pesca, resIduos da pesca, 
estrutura dos ranchos, etc... Açiricultura Familiar: Sem normas e zonas especIficas. Algumas 
Diretrizes de gestào. Rizicultura: sugestho de aplicacão do PIA. Conflito corn pesca, recursos 
hIdricos, ONGs. Esporte e Turismo: Sem zonas definidas; algumas normas sugeridas. 
Conflitos corn o TOBE. Conflito Surf e pesca artesanal. Diretrizes para normatizaço de 
eventos. Indistria, Comércip, Mineracp e Imobiliário: Sem zonas e normas especIficas. 
Definir lagoas ou regiöes destas que näo podem ter extraçao de conchas calcarias. Cruzar 
mapas de areas sensIveis corn areas mineraveis. Cruzar dados dos mapas das areas sensIveis 
corn areas urbanas dos Pianos Diretores. 

Aberto espaco para perguntas. Lédio/ ASPECI faia sobre a mobiIizaço da pesca artesanal 
contra a pesca subaquática. Da revogaco da portaria que lirnitava a pesca subaquática a 50m 
dos costöes. E que hoje os pescadores artesanais não conseguem mais pescar garoupa corn 
linha nos costöes. Menciona que a pesca subaquática é realizada por esporte / lazer e näo por , 
necessidade. 'Pede atencâo especial a pesca subaquatica na liha do Ouvidor e liha do Batuta 
que está dizirnando a diversidade de peixes desses criadouros. Guarache reitera a importância 
de vermos a agenda positiva do piano de manejo. Que foquernos mais nas potencialidads e 
menos nos conflitos. Fala também sobre priorizar o que está exclusivarnente dentro do 
território. Menciona ainda que não ye o TOBE como conflito, uma vez que não h6 dois ou mais 
atores disputando nenhurn recurso. Cidinha comenta sobre o trabalho do sub grupo que 
analisou pianilhas corn dados da pesca artesanal, dentro do GT Piano de Manejo e agradece 
toda a equipe, em especial Deisi da APABF que fez toda a anâlise da legislaco pesqueira. Cecil 
menciona presença dos novos conselheiros da FATMA e da relevância desta instituiço na 
construcäo do Piano de Manejo. Que se faz necessarlo tratar diversos temas no ambito jurIdico 
tripartite (Prefeituras, FATMA e APABF/ICMB1o) uma vez que a essência do Piano de Manejo é 
o principlo da pacificaco, do acordo, do espaço de diálogo. Menciona que será irnpossIvel ii', 
abarcar todos os temas que surgirarn no Piano de Manejo e lernbra que ele é urn processo 

( 	dinârnico. Salienta que o principlo dos pactos sociais esta na visão da APABF e que as normas 
1 	devem ser fruto desse princIpio. Val, Conseiheiro Honoràrio, fala que é preciso levar em conta 

	

os valores de cada setor, pois o econôrnico é avassalador. Menciona que é preciso focar nas 	ç 
MI1 potencialidades mas que o sentido da Norma é para restringir. Tudo o que nao estâ na Norma 

é permitido. Sobre o piano de manejo se ater exclusivamente aos limites da APABF, entende 
que podernos e devemos ir além, pois näo participarnos da definicäo dos limites da mesma, 
que fol arbitrado e é necessãrio levar em consideração no minimo a bacia hidrográfica. Felipe/ 

\ 	FATMA se apresenta, diz que näo acompanhou o processo menciona preocupacão, pois parece 
.. que o Piano de Manejo esta ignorando Iegislaçâo estadual. 	ira edir uma cópia dos 



documentos e solicitar anaiise do corpo técnico da FATMA. Cecil responde que isso no Ira 
acontecer, que a Piano de Manejo näo poderâ ir contra a iegisiacão e que ele ainda passarâ 
pelo crivo jurIdico do ICMBio. Reiembra que o ICMBio tern atribuiçäo legal para definir regras 
dentro de UCs visando proteco dos seus atributos. E que as questOes que não tern consenso 
precisam ser debatidas no espaço tripartite entre instancias de governo. E que isso é a desejo 
da APABF: criar a comissâo tripartite. Felipe entende que isso precisa ser definido antes da 
finaiizacäo do Piano de Manejo. Deti/Conseiheira Honoraria, pede questão de ordem para 
interromper "debate" entre dois gestores (ICMBio e FATMA), ressaltando que a FATMA sempre 
esteve presente no processo de eiaboraço do Piano de Manejo e que no pode agora, que 
mudou os conselheiros, se colocar camo desconhecedora do processo de elaboração do Piano. 
Na sequencia, Franca fala do amadurecimento absurdo do Conseiho. Menciona a fala do Val 
que traz a tona as questöes de confiito e luta versus otimização e construção. Entende que no 
fundo todos estâo envoividos na construçäo . Fala ainda que a Lel é burra, genérica e que 
espacos de Conseiho servem para qualificar o espirito das Leis. Pimenta fala sabre o PAN 
Lagoas e sugere uma apresentaçäo do mesmo ao Conseiho, e que seria interessante 
incorporé-lo no Piano de Manejo. Cecil menciona que a gestão da APABF esté acompanhando 
as acöes do PAN Lagoas e que eias estäo convergindo corn as discussöes do Piano de Manejo. 

Deisiane submete apreciacão do Conseiho sabre os próximos passos sugeridos pelo GT Piano 
de Manejo, em especial quais as oficinas intersetoriai devem ser realizadas. Sergio / UNISUL 
diz que nào pode aprovar alga as cegas, pals näo recebeu previamente 0 documento 
resuitante do GT Piano de Manejo. Deisiane responde que os dados ievantados pelo GT já 
foram apresentados diversas vezes no âmbito do Conseiho e que o GT Piano de Manejo é 
representativo do mesmo. Guarache saiienta que a GT Piano de Manejo recebeu a demanda 
para organizar os dados e assim a fez. E que os dados estho disponIveis para conhecirnento e 
contribuicão de todos, mas que no momenta no estho sendo submetidos para aprovacão. 

Cariyle sugere que sejam feitas devoiutivas do PM para a sociedade, par regiöes (forte, centro 
e sul). Cecil reitera que não ha exigência legal para "audiências publicas", e que as devoiutivas 
sero feitas junta 	aos setores ouvidos durante 	a 	elaboração 	do 	Piano e os governos 
municipais, 	após 	o 	Piano 	aprovado 	e 	dentro 	de 	processos 	de 	articulação 	local 	para 
impiementação do Piano. Bruno/FATMA reforca que a entendimento sabre as atribuicöes legais 
do ICMBio e da FATMA 	devem acantecer antes da finaiizacâo do Piano de Manejo. Deti 
camenta que tern curiosidade sabre a forma que cada instituição está tratando / debatendo a 
Piano de 	Manejo junta 	de seus 	pares. 	Reitera 	que 	nenhum 	momenta 	se 	discute as - 
competências da FATMA sabre a licenciamento, mas que entende ser de born senso que essa 
instituiço converse / dialogue corn a APABF naqueies processos que a Estado iicencia dentro 

( da APABF. Deisiane informa que apenas a UNESC , através do conseiheiro Carlyle, so(icitou 
todos os relatórios resuitantes do Piano de Manejo e realizau grupos de estudo dentro da 

\ instituicäo. René menciona sua dificuldade em debater o processo de eiaboracão do PM dentro 
da UFSC. Bruno reitera que ate o momenta so se fala em "born senso", mas que não ha nada 
oficial sabre coma a FATMA e APABF devem manifestar-se nos processos de licenciamento. 

' Sugere reunio do ICMBio corn a FATMA para tratar destas questöes ainda durante elaboraçäo 

fit 
do Piano de Manejo. Cecil concorda que é fundamental reunir Prefeituras, FATMA e ICMBio 
para dialogar sabre questôes inerentes aos ritos e fluxograma dos processos de licenciamento 
dentro da APABF. Feiipe comenta sabre a vasta equipe técnica da FATMA e que não se sente 
seguro para avaliar e decidir / vatar sobre as próximos passos do Piano de Manejo. Que sua 
equipe precisava ter recebido corn antecedência toda o material. 

Mazinho fala que coma representante da AMOPRAN vem para o Conselho cam posiçöes, pals 
canversa e articula corn seus pares. Faia que levou a pauta do Piano de Manejo para debate 
interno. Haliskaria diz se sentir feliz quando acantece esses conflitos dentro da Conseiho, pals 
mostra que ha participaçâo de fato e nào mera aprovaçäo de decisöes jâ tomadas. 0 incômodo 

bern vindo, segundo ela. Cecil concorda cam Haliskarla e ressalta que aqui também é espaco 
de acolhimento, em especial dos novos conselheiros que che am. 	1+ nta que não esmas 



trazendo nenhuma novidade, nenhum conflito e o que est6 se pedindo é apenas aprovaçäo de 
urn calendário. Ou seja, näo estã sendo submetida, nesse mornento, nenhuma norma ou 
zona para a APABF. Sobre necessidade de conversar agora corn a pesca amadora/subaquática, 
Cidinha não ye como pertinente e entende que a ASPECI é o locus desse diálogo corn a pesca 
subaquática. Deisi/APABF, lembra que o GT Piano de Manejo, está sugerindo, corn base nas 
sugestôes da pesca, éreas de excluso de pesca e que por isso é importante ouvi-los antes da 

aprovação do Piano de Manejo. 

Carlyle sugere intersetorial entre Mineracäo e Irnobilirio. Guarache diz que não apareceu 
nenhum conflito entre esses setores e que no faz sentido. Por fim, Carlyle concorda que no 
se faz necessário esta intersetorial. Sobre sugestão de oficina intersetorial entre Pesca 
Artesanal e Pesca Arnadora/subaquâtica, Guarache entende que não é pertinente, pois no foi 
feita oficina setorial corn a pesca arnadora. E vai além, dizendo que não ye necessidade de 
nenhuma oficina intersetorial. Val pede a palavra em nome de Roberto Fabiano. Esse fala que 
estamos corn uma agenda positiva na pesca. E que ye a pesca artesanal como urn vetor de 
crescimento e desenvolvirnento na APA , que deve ser resgatada como atividade cultural e 
social. Marina também entende que é necessrio fazer urna oficina corn a pesca arnadora, em 
especial a subaquatica. Eta tambérn pede que SPU seja informado da reunião entre Os órgãos 
gestores (diâlogo tripartite). Cecil fala que é importante exercitarmos processos de mediação 
de conflitos e por isso reforça a proposta de oficinas intersetoriais entre Pesca artesanal & 
Pesca industrial e Pesca artesanal & esporte/surf. Concorda que näo devernos nesse rnornento 
fazer intersetorial entre pesca artesanal e pesca amadora/subaquática. 

Todos aprovaram a sugestäo de realizar as duas oficinas intersetoriais (pesca artesanal e 
industrial; e pesca artesanal e esportes), antes da 2a  OPP, preferencialmente no final de 
janeiro. Todos aprovam que o diálogo corn a pesca amadora/subaquática deverà acontecer no 
escopo do piano de açâo do Piano de Manejo, apOs a sua pubiicação. Aprovam reuniäo c 
FATMA, Prefeituras, ICMBio e SPU antes da 2a OPP, preferencialmente no final de fevereiro. 
Fica aprovado que documento prelirninar do Piano de Manejo será encaminhado corn no 
mInimo 15 dias de antecedência a 2a aPP. Guarache pede que o documento final, pOs 
seja encaminhado ao Conselho 30 dias antes de ser encaminhado para Brasilia. 

Após almoço, Plenária é retomada. Arnaldo do Instituto Boto Flipper convidou as instituiçöes 
conseiheiras para assinar abaixo assinado que pede exclusäo da pesca em area de botos em 
Laguna. Circuiou a abaixo assinado entre Os conseiheiros. 

Wagner, analista ambiental da APABF, faz apresentação da Minuta de Portaria do TOBE. Ele 
faz urn breve retrospecto do processo que ievou a judicialização da atividade ate a 
apresentação peio ICMBio do piano de fiscalizaçäo da atividade, prirnando pelo zelo corn a 
espécie simbolo da APABF, mas também pela qualificação do turismo embarcado como 
atividade näo letal e sustentavel. Menciona que a Portaria foi elaborada de forma participativa, / 
atrayés de 03 reuniöes da CT Conservaçào da Baleia que envolveu inclusive as operadoras de 
turismo. Pede que a Plenaria faca consideracOes ao final de sua apresentação, reiterando que a 

I 	CT reunir-se-a' novamente antes de enviar a Minuta para a jurIdico do ICMBio, em Brasilia. 

r 	Informa que a expectativa é que a Portaria seja publicada no máximo ate marco de 2018, para 
que se viabilize o retorno do TOBE na APABF na ternporada de 2018. Na seqüência, ele 
apresenta a minuta da Portaria, que foi enviada previarnente ao CONAPABF. Informa que no 

,.Jfl Piano de Manejo constara a retornada do TOBE e que a Portaria detalhara como se dara a 
atividade e serâ documento acessório ao Piano de Manejo. 	 ,6c 

Aberto a perguntas: Sandra sugere alterar a paiavra distancia maxima para distancia minima 
no paragrafo que rnenciona a distancia que deve ser rnantida entre a embarcaçào e a baleia. 	\\\ 

Marina/SPU sugere inciuir desenhos esquemáticos explicitando as regras expressas na 
Portaria. Rode sugere que se insira a frase "garantido arnpla defesa e contraditório" no 

pitLfio das penalidades. Arnaldo pergunta se tern limite de peradoras  cadastradas. Wagner 



responde que no. Arnaldo também questiona se a Portaria restringe a observaçã a noite. 

Todos concordarn que esse item nunca foi mencionado e que será deixado para decisäo da CT 
Conservaco da Baleia. Carlyle pergunta sobre Os instrumentos de avaliacão de todos Os 

impactos possIveis do TOBE e como a APABF ira sisternatizar os resultados coihidos pelos 
observadores de bordo. Wagner responde que a operação turIstica sirva como urna plataforrna 
de pesquisa para esciarecer rnuitas lacunas do conhecirnento que ainda existem. Cecil 
menciona que ainda acontecerá independente do TOBE a pesquisa de acüstica, baseada na 
proposta construlda pela UDESC e Projeto Baleia Franca, corn participacão do CMA/ICMBi0 e 
APABF. Aiesandra/ Projeto Lontras sugere que seja criado ou usado algum aplicativo especifico 
que pode funcionar como ferramenta de controle da atividade. Talvez a minuta possa conter 
urn Piano de Comunicacão. Eta ira passar alguns sites que disponibilizam esses aplicativos 
gratuitamente. Henrique / CR9 menciona sua experiência corn baleias, desde seu trabaiho no 
Parque Marinho de Abrolhos e elogia a Portaria do TOBE como urna agenda positiva para 
fornentar o uso não letal dos cetáceos e divulgar globalmente que a atividade é sustentável. 
Salienta que a posicäo da CR9 e de Ricardo Soawinski, Presidente do ICMBio é totalmente 
favorável ao retorno do TOBE. Reitera a importância de se limitar o nurnero de operadoras 
autorizadas e tarnbém a capacidade de suporte das ernbarcaçöes para que se propiciei 
experiência de interpretação ambiental e não mera atividade de avistagem, a exemplo do que 
estava acontecendo em Abroihos corn escunas que levavarn ate 200 pessoas. Rodrigo/ 
UNISUL fala que é irnportante detalhar a capacidade de suporte, como quantos barcos por vez 
podem observar. Foi informado que isso estâ definido na Portaria. Ete também questiona se o 
observador de bordo será contratado pelo operador de turismo. Wagner informa que isso 
também esta expresso na Portaria que proIbe o vinculo entre Operador e Observador de 
Bordo, rnas que ainda será definido qual instituicão contratarao observador. Rodrigo tambérn 
sugere que também se explicite na Portaria a contrapartida das Operadoras em prornover [ 
atividades de educaçäo ambiental corn a comunidade escolar, por exernplo, como processo de 
responsabilidade social das empresas. Charles / visitante e operador, 	pergunta se Os 

condutores arnbientais contratados receberão credencial para atuar. Wagner informa que a 
contrataco dos condutores pela operadora e a capacitação dos mesrnos é pré requisito para 
credenciar as operadoras de turismo. Deti menciona que a minuta apresentada é fruto de 
extenso debate e coleta de subsIdios em diversas instâncias, como o próprio conseiho, 
pesquisadores e tambérn da Cornissao Internacional Baleeira/CIB. Franco fala que é 
desnecessário detalhar nos rnInirnos detaihes e que o processo pode ser melhorado durante 
sua dinârnica de realizaçäo. E que o operador de turismo tambérn é urn fiscal que precisa ser 
empoderado e näo apenas sofrer restriçöes de toda a ordernGuarache d6 seu depoirnento 
sobre a experiência de avistagern de baleias em Valdez. Conta que h6 centenas de 
avistagens/dia corn rnilhares de baleia. Que elas vem em direçäo aos barcos e que visualizou 
sempre o filhote entre a mae e a embarcaçao, demonstrando que näo h6 danos. Que a baleia 
näo se sente prejudicada e ou agredida. 

Wagner agradece as contribuiçäes e passa a palavra ao Jonatas/ bolsista GEFMAR para 
apresentar proposta de criação de area refugio de baleias na praia de Ibiraquera/Ribanceira. 
Jonatas informa que a APABF junto corn o Projeto Baleia Franca fez urn estudo detalhado sobre 
as areas de mator concentracäo de baleias na enseada da Ibiraquera/Ribanceira, utilizando 

7 /1 "anãlise de Kernel". E que a proposta da APABF é definir uma area na Ibiraquera/Ribanceira de 

cerca de 5,5 km2  que englobaria 100% da area de maior concentracão de baleias nessa 
enseada. Apresenta tarnbérn outras duas propostas das operadoras de turismo: a prirneira 	\ 7; 
delas é definir urna area na praia de Ibiraquera/Ribanceira de 3,20 km2  que englobaria 	'- 

55,60% da area de rnaior concentração de baleias e a segunda, urna area de 3,68km2  que \ ç 
t1' 	englobaria 70% da area de rnaior concentração de baleia na rnesrna enseada. 

(J 

Cecil, considerando prazos exIguos, sugere que o Conselho delegue, extraordinariamente, para 
. a CT conservacäo da Baleia decidir sobre as questöes técnicas, tanto da Minuta de Portaria 
\ quanto as distintas propostas de definição çl,o tarnanho da 'rea refu 	na Ribanceira. Litrnann/ 



IBF e Operador de Turismo, fala sobre importância de manter a Ribanceira como 6rea de 
observaçäo e que se crie uma Area refugio pequena dentro da bala da Ribanceira e nào 
excluso total da mesma. Charles, Operador de Turismo, entende razoável a proposta da 
poligonal dentro da Ribanceira e que este ser6 urn recomeco para experimentar. Salienta que 
antes já era criteriosa as autorizacöes ernitidas pela APABF e que agora é o rnornento de 
trabalhar integrado para viabilizar o lOBE e que ele precisa ser vivel economicamente para os 
operadores de turismo. Relernbra que as pesquisas sobre o comportarnento das baleias, 
inclusive dependem do TOBE estar acontecendo. Justificando que está caindo de paraquedas e 
desconhece o assunto, Franco pergunta o que justifica a criacäo de areas refügios. Na sua 
percepção não ye a lógica da criação dessas areas refügios . Pots, corno as baleias sabem que 
ali podern ter menos interferência.. deveriarn ser bern estudadas as baleias e o processo que 
está se desenvolvendo corn as operadoras e entender como e onde se dá as interferências e 
so então se criar respostas para cada problema. Jonatas responde que a CIB reconhece a 
importância de areas refugio. E que a proposta de criar esta area na Ribanceira é baseada em 
dados de 14 anos que indicarn que naquele local ha preferência de permanência das baleias 
para amamentar e procriar. Hemerson SC Par fala que quando trabaihava no Projeto Baleia 
Franca, que a ideia de criar area refugio na APABF era para observar o comportamerito das 
mesrnas em locais corn embarcação e locals sem embarcação. E que não tiriha intenção de 
criar areas para descanso das baleias. Rode! Floripa Arnanhã, lembra que uma das formas de 
acabar corn urn empreendirnento é criar muita burocracia. Não precisa proibir basta colocar 
muitas dificuldades e a atividade acaba. Cita como exernplo, o parcelamento irregular do solo. 
Que todos os probiernas e onus que se tern hoje no território são decorrentes da burocracia. 
Detidefende a proposta da APABF de delegarrnos, extraordinariarnente, a CT Conservação da 
Baleia a decisão do tarnanho da area refugio na Ribanceira. Relernbra que estarnos nurna APA 
e que se faz necessário conciliar conservacão e desenvolvirnento econôrnico e que sornos 
signatarios das convencöes sobre a turismo ernbarcado. Cecil fala que se faz necessário 
otirnizar a processo e relernbra que ha ritos e prazos que precisam ser cumpridos. Que a 
Portaria precisa estar publicada ate marco visando possibilitar todo a processo de 
credenciarnento, capacitação e autorização para liberar atividade em 2018. Menciona que ha 
todo urn apelo politico do setor junto ao ICMBio Brasilia para que a atividade seja 
regularnentada, que isso é legitimo e que a APABF está procurando respeitar esse pleito. 
Claudete, condutora arnbiental fala que deixar uma area refugio tarnbérn significa gerar rnais 
oportunidades de trabalho e renda para as condutores que fazern observação por terra. Bruno! 
FATMA sugere que a APA não crie essa area refugio esse ano e que se faça mais pesquisa para 

	

subsidiar a necessidade de criação dessa area refugio na Ribanceira. Cecil diz que precisa ser 	- 

	

criado agora, pois fol uma das condicionantes da Justiça para liberar a turismo embarcada. 	- 	\ 

Eduardo I Projeto Baleia Franca inforrna que h6 14 anos se faz pesquisa sobre as areas 
preferenciais de perrnanência dos grupos de baleia na APA. Deti sugere que o Conseiho 
recomende a CT Conservaçäo Baleia que considere a proposta interrnediária de definição do 
tarnanho da area refugio na Ribanceira. Foi aprovado por consenso que a CT defina o tamanho 
dessa area refugio, corn base na recornendação do Conseiho, podendo inclusive sugerir uma 
quarta proposta. 

A ultima pauta do dia " Sistema Integrado para Analise da Qualidade dos Gastos 

Páblicos associados as mudança do clima em SC - Indice de vulnerabilidade " 
corisiderando o adiantado da hora sera apresentado na próxima Pienaria. Entretanto, pela 

	

reievância do terna, Alexandre/ Instituto lihas do Brasil fez uma breve sIntese do Projeto 	\ , 

	

realizado pela Secretaria de Planejamento do Estado. Apresenta-se como conselheiro do 	\i4. 
Instituto tlhas e reitera que ira apresentar urn trabaiho do Estado em que ele atuou como 

	

consuitor técnico. Menciona a reievância da compreensão de gastos püblicos em conservação 	\ c\  
no Brasil. Informa que apenas SC conseguiu finalizar seu Piano Plurianuai que resuitou na 

	

criação de diferentes ferrarnentas de gestão para facilitar a compreensào das compiexas 	j 
\analises dos gastos püblicos corn projetos de rnudariças do ciirna, i cluindo uma Piataforma '3 ' 

- qie presenta o Indice de vulnerabilidade do clirna e mm 	o o Estado que perrnite 



WMI 

direcionamento de recursos e tomadas de decisäo que promovarn adequada gestäo. Aberto a 
perguntas, são feitas breves questöes. 

Na parte dos Informes Institucionais: a Associacão de Surf da Guarda do Embaü 
apresentou os trabalhos que estäo sendo desenvolvidos no ârnbito da Reserva Munclial de Surf, 
titulo recentemente conquistado. 0 Projeto Baleia Franca apresentou dados sobre o 
monitoramento das baleias nessa temporada. A APABF informou os procedimentos 
administrativos e legais tomados frente ao dano ambiental causado na praia da Barrinha, em 
casa de particular que fez urn enrocamento de pedras na prala pós ressaca do mar. Dete 
informou do Serninário em BrasIlia, no final de outubro, no qual estiveram presentes ela, Cecil 
e Cida, representando a APABF, para discutir corn as Diretorias do ICMBi0,MMA e lideranças da 
CONFREM e CNS (movimentos das Populaçöes Extrativistas) diretrizes nacionais para 
processos de gestão cornpartilhada das Unidades de Conservacão, especialmente nas RESEX. 

Sern nada mais para tratar, eu Sandra Severo, que redigi esta ATA, subscrevo-a para ser 
encaminhada e aprovada por todos os presentes. 

CONSELH EIRAS  
INSTITUIçA0 NOME ]_ SINATURA 
APABF CECIL 	MAYA 	BROTHERHOOD 

~BARROS  
FATMA FELIPE MELLO CUNHA  
FATMA BRUNO DE SOUZA SODRE  
IPHAN VLADMIR FERNANDO STELLO  
PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO - 
SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA 
SPU/SC MARINA CHRISTOFIDIS  
UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO 
UFSC RENE BIROCHI 

 
- 

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO 

ASPECI LEDIO DA SILVEIRA 

ASPECI. ERVINO VICENTE 

ASS. EMPRES DE GAROPABA-ACIG SERGIO LIMA 

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL HELENO KUHN 
ASS.EMPRES. DE IMBITUBA -ACIM JOAQUIM P. GUARACHE LEONARD :- 
ASS.EMPRES. 	DE 	JAGUARUNA 	- 
ACIRJ  

EVALDO AVILA DA SILVA 

ASS.EMPRES. DE TUBARAO - ACIT LUIS ANTONIO DUARTE  
ASS. SURF GUARDA DO EMBAU HALISKARLA MOREIRA DE SA  
ASSOC. RADIO PINHEIRA EUZABETH ALBRECHT  
CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  
UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  
UNESC CRSITINA AMERICO  
UNISUL SERGIO NETO  
UNISUL RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS  

ASS. R3 ANIMAL LETICIA A. Z. DA COSTA 

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE 

FLORIPAMANHA RODE AMELIA MARTINS 

FuNDAçA0 GAlA SANDRA SEVERO 

FuNDAcA0 GAlA FRANCO WERLANG 

INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO P. G. RUSSO 

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN 



INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  
INSTITUTO EKKO BRASIL ALESANDRA BEZ BIROLO  
INSTITUTO ILHAS DO BRASIL ALEXANDRE GUIMARAES sO DE 

CASTRO  
71 

INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  
PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO RENAULT  
CONSELHEIRO HONORARIO MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA  
CONSELHEIRO HONORARIO VALDECIR JOSÉ MASCARELLO  

CONVI DADOS/OBSERVADORES  

ICMBIO/APAANHATOMIRIM ANDREA LAMBERTS  
ICMBIO-CR9 HENRIQUE HORN ILHA  
R3 ANIMAL PAULA AZEVEDO FIGUEIREDO  
SOCIEDADE CIVIL ROBERTO BRUNO FABIANO  
INSTITUTO PRESERVA CAIO R M MIRANDA  
UFSC LAURA DIAS PRESTES  
APABF LUCILAARAUJO FREIRE  
ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER 
ASS. 	COMUNIT. 	PRAIA 	DA 
SILVEIRA  

JOSÉ FRANCISCO SIMCH 

APABF VICTOR PAZIN  
UFSC KAROLINA MARIN HERRERA  
COMAM/DIMAM/ICMBIO CARINA TOSTES ABREU 
ICMBIO/APABF WAGNER SILVA VARDOSO  
APABF JONATAS H. F DO PRADO 4 
ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO  
ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  
ICMBIO/APABF CHRISTIAN DIETRICH 
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ICMBio 

MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE C0NsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALELA FRANCA 

INsTITuIcOEs 30/11/2017 

SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Area de Protecào Ambiental da Balela Franca - 
APABF/ICMBIO Titular, C 	 oerhood Barros Suplente. Ronaldo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extenso 
Rural de SC - EPAGRI Titular: MarceloTubino Bortolan Suplente Paulo Jos&M Padilha 

Fundaco do Melo Ambiente - FATMA  -___ - - 
za 'Fiipe Titulr: 	Mello Cunha Suplente; Bruno de S 	S dré 

Instituto Federal de Educaco, Ciência e 
Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Titular.João Henrique Quoos Suplente: Elisa Serena Gandolfo Martins 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 
N acion a I - I PH AN Titular: Vladirnjr Fernando Stello Suplente: 

Marinha do Brash - Delegacia da Capitania dos 
Portos em Laguna Titular: Rodrigo de Moraes Messias Suplerite: Gilson Rosa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 
Titular: SuplenteRobson Vieira 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 



'AMY 
4 

,14444t 44 

Fi 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE c0NsERvAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMB10 

AREA DE PROTEçA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITuIcOEs 30/11/2017 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rinco - PMBR 

Titular: Suplente:Paulo Henrique MolinerAmboni 

Prefeitura Municipal de Imbituba - Secretaria Mun. 

de Des. Econômico Sustentável - PMI/SEDES 

Titular: Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarin 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG 

Titular: N~feio Monteiro 
, Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba 

Tit Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em SC - / 

s puisc 
Titular: 	a Crisa Pinto/Kica Suplente: Marina Christofidis 

Universidade do Estado de sc - Centro de 

TitularWedro VolkmerdeCastilho Educacào Superior da Regio Sul - UDESC/CERES 
Suplente: Patricia Stair Sunye 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  

/x} - 

Reye Birochi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 30/11/2017 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS / 	Quinta-feira 

Associaco dos Moradores da Praia dos 

Naufragados - AMOPRAN Titular: A e spirffnto Suplente: Dennis dos Reis 

Associacäo dos Pescadores da Comunidade de 

Ibiraquera - ASPECI Titular: Lédio da Silveira 

Associaco Empresarial de Garopaba - ACIG 

Titular: Samuel Liv Suplente: Victor Talenti 

Associacäo Empresarial de Laguna - ACIL 
-  

Titular: Na LyJiza Salgdo de Farias n e:Heleno 

Associaco Empresarial de Imbituba - ACIM 

tift1tarJbaqk(Paulo Guarache Leonardo Suplente Maria Regina Pedreira 

Associaco Empresarial de Jaguaruna e Sango - 

ACt Ri Titular: Evaldo Avila da Silva 	 ) Suplente: Sebastiao Manuel Porto 

Associaço Empresarial de Tuba ro - ACIT (I, 

Titular:Antônio Carlos Silvério SuPlente1? 'An 	nio Duane 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES 30/11/2017 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associacào de Surf Guarda do Embau 

TituIaairIa Moreira de S1 Suplente Geraldo José da Rosa 

Associacão Radio Comunitária Pinheira 

Titular: Elizeth A 	B64 Suplente: Thiago Btencourt de Medeiros 

Conseiho Comunitário de Ibiraquera - CCI 

Titular: Suplente: Vera Lucia Costa 

CAl PORA Cooperativa para Conservaço e Protecäo 

dos Recursos Naturais Titular: Luiz Henrique Fragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franca 

Plataforma de Pesca Praia do Rincäo - PPPR 

Titular. Suplente: AntOnio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC \ 	\ 
Titular: Cayi,e TArres'. de Menezes Supënte: Cristina America 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 

Titular: Sergio A. Netto Suplente-RbdrLQoRodngues de Fretas 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENIDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEJA FRANCA 
ICI'Bio 

HMA 

INSTITUIcOES 30/11/2017 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Associaco R3 Animal 
Titular: Cristiane K M. Kolesnikovas Suplente' Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associacäo RASGAMAR na Defesa da Natureza 
Titular. João Batista Andrade Suplente: João Gilberto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da Z, i' 
Prala da Ferrugem Titular. Maria Aparecida Malise Suplente: José Luis Nieto 

FloripAmanh 
Titular: Rode A'mélia Martins Suplente. Alexandre M Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de lbiraquera 
Titular. Ihara Ferreira Suplente: Keila Flor Vieira 

Fundaco Gala 
Ti 	ar: Sandra Sever Suplente Franco Adriano 	erlang 

Instituto Ambiental Boto Fliper / J/ 
Titular: Arnaldo 6maraI PereiraGranja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

Instituto Baleia Franca - IBF 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE cONsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
1CM10 

MMA 

INSTITUIc0ES 30/11/2017 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Instituto Ekko Brash 
Titular; Ales1idra Bz Bifolo Suplente. Aline Smart Leal 

Instituto llhas do Brash 
Titular: uimarAes Sô de Castro Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo 7 
Titular: Paulo Douglas Pereira /Suplente: Alan Charls Rodrigues 

Projeto Baleia Franca/Brasil - PBF/Brasil 
Titular Karma Rejane Groch Suplente; Eduardo Renault 

CONSELHEIROS 
HONORARIOS  

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

((PV Valdecir José Mascarello 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERvAcAO DA BIODVERSIDADE - I CMBio 

AREA DE PR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença (los CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALER FRANCA 

lNsTrrulcAo do 30/11/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

( 	t 	 - Name Completo: 	 - Assinatura: 

--- 

-- 	
r Name Completo: 	 - Assinatura: 

Name Completo: Assinatura: 

Bi Th 
/1 Name Completo: Assinatura: 

Name Completo: Assinatura: 	( 

Npme Completo: Assinatura: 

Name Completo: Assinatura: 	 - 

--/ 

C- 
Name Completo: Assinatura  

Name Completo Assinatura: 

\ N k4 r , v 	- 	- 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 



APA'lf MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAQAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBIo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO CESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIçAO do 30/11/2017 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatur, 

C 

Nome CompIto: Assinatura: - 

ri
me Completo: 	 _- 	( Asinatura:/ 

t1 / 
- Nome, Conipleto: Assinatura ' 

'1- 

, Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

- 	7p. Norne Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

C 	T , 	 c 
/ Nome Completo Assinatura: 

LOCAL: Gala Viflage/Garopaba 


