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

c00RDENAçA0 REGIONAL FLORIANÔPOLIS - CR9 
AREA DE PR0TEçA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos quinze dias do mês de marco de 2018, na sede do Projeto Amblental Gala 
Village, Rodovia Sc 434, km 6, no municIplo de Garopaba/Sc, as 09h30rnin, 
iniciou-se a 57a Reunião do Conaelho Gestor da Area de Proteção Ambiental da 
Balela Franca (CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda charnada, nesse 
momento corn 20 rnernbros presentes. Sandra (Fundaçäo Gala), secretaria 
executiva agradece a presenca de todos, dá as boas-vindas e reiernbra contrato 
de convivência. 	0 presidente do CONAPA, Ceal Barros, abre a pienária 
comentando sobre o cronograrna de reuniOes, que ser6 apresentado. Passa a 
comentar a pauta do dia, o andamento do processo do Piano de Manejo, que será 
conciuldo este ano, iniciando-se a sua impiementação. Cornenta ainda aiguns 
eventos futuros, como a reaiização da OPP no rnês de abrii, a eleiço do CONAPA 
ainda neste ano, e passa a palavra a Sandra Severo, secretária-executiva. Eia 
apresenta a programaçäo, conforme segue: Espaço Administrativo (9hOOmin 
- 09hl5min) - relembrar contrato de convivência; aprovaçào da programaçäo e 
da ata anterior. Espaço Capacitação (Das 09hl5min - 

10h30min):Capacitaçäo do Conseiho: papei do Conseiheiro, ritos do CONAPABF 
e fluxograrna de açöes. Espaço Institucional (Das 10h30min - 

12hOOmin):Apresentação do Projeto Toninhas no território da APABF. ALMOcO. 
Espaço Institucional (Das 13h30 - 15h30): Quadro Controie de Presenças; 
Avaiiaço do Conseiho; Piano de Manejo;Eieiçäo do Cornitê Eleitoral. Espaço 
Informes Conseiheiras (Das 15h30min - 17hOOmin): Inforrnes e Prestaçao 
Contas APABF; Inforrnes Gerais (mediante inscrição durante a Pienária) e agenda 
Plenárias 2018. 

( 	Sandra submete a ATA de novernbro de 2017, encaminhada anteriormente por e- 
mail, para aprovação, inforrnando que recebeu contribuiçöes do analista Victor 

' 	
Pazin. Eia apresenta ainda a sIntese da iiitima pienária, cornentando cada item, 
atualizando o andamento dos encaminharnentos definidos para cada urn. A ATA 
foi aprovada e coihida assinatura de todos os presentes na referida pienária. 
Justificararn ausência para esta pienária: Haliskaria (Associacäo de Surf da Guarda 
do Ernbaü) e Alexandre Castro (Instituto lihas). Sandra informa que forarn 
enviados ofIcios advertindo sobre faitas a: Marinha, Prefeitura Municipal de 
Imbituba e IFSC. 

Relativo ao controle de presença dos Conseiheiros, Sandra apresenta tabela de 
itas, salientando as entidades coi três ausências consecutivas, o que acarreta 
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desligamento. Entretanto, informa que essas entidades cons&heiras näo 
receberam ofido informando a situaçào. Nesse caso, assumindo a responsabilidade 
pelo fato, a Secretaria Executiva sugere que essas entidades não sejam exciuldas 
surnariamente do CONAPABF. Segue-se discussäo para encaminhar situaçâo das 
entidades faltantes, corn base no previsto no regimento e na discricionariedade 
dos conselheiros para decidir de outra forma. Após ampla argumentaçâo por parte 
de diversos conselheiros, condui-se por seguir o rito: as entidades seräo 
cornunicadas de sua excIuso e tern o direito de manifestarem interesse em 
permanecer no Conseiho. Considerando a presença das instituicöes nessa Plenária, 
houve manifestaço explicita das mesmas em continuar. Os conselheiros ento 
aprovaram por unanimidade a permanência das instituiçôes no conselho. Sandra 
relembra ainda da necessidade de assinar a lista de presença, e informa que 
precisou verificar presenca através de fotos dos ültimos dois anos, encontrando 
conselheiros que estiveram presentes e não assinaram a lista. Por fim, Sandra 
relembra a orientaçäo de os conselheiros titulares sentarem na roda da frente e 
suplentes e convidados na de tres. Kica/ SPU solicita que o próximo ponto seja a 
agenda para as próximas reuniöes, pois talvez tenha havido ausências por conflito 
nas datas definidas. 

A seguir, Sandra apresenta sugestöes de datas para as próximas plenárias do 
conseiho, para apreciacão dos conselheiros. 19 de abril, tiiltimo dia da OPP; 05 de 
julho; 27 de setembro, e 06 de dezembro, as quais foram aprovadas. 

Passando para o Espaço Capacitacäo do Conselho, Sandra faz urn diálogo sobre o 

\ 	papel do conselheiro, o que é participaçâo, etc., corn base no caderno ARPA sobre 
conselhos gestores de Unidades de Conservação. Traz alguns conceitos sobre o 
que significa ser conseiheiro, da responsabilidade de estar aqui realmente 
presente; apresentacäo sobre "PrincIpios da Gesto Participativa" e faz urn 
exercIcio prático, quando as conselheiros informam o que os motiva para participar 
e o que desmotiva. Finaliza corn urn breve histórico do processo de criaço do 
Conseiho, suas respectivas instâncias administrativas e fluxograma dos processos. 

Na sequência, foi apresentada a proposta de Avaliação do CONAPA. Sandra 
relembra que a cada biênio é feita a avaliacäo do conseiho. Na ültima, a avaliacão 
se deu por rneio de urn forrnulário virtual disponibilizado pelo conseiheiro 
Pedro/UDESC. Urna das demandas fol que a avaliaçäo seja anual. Assim, neste 

475 	ano, optou-se por fazer urna avaliaçào simplificada, mantendo-se a mais cornplexa 
a cada dois anos. Os conselheiros ento, foram convidados, para responder 06 
questöes objetivas num painel colocado no fundo da sala, onde tarnbém havia 
espaco para contribuiçôes descritivas. Enquanto as Conselheiros contribuIam corn 
a avaliaçäo, a conseiheira Alesandra/ Insituto Ekko Brasil facilitou dinârnica em 
que as conselheiros escreveram frases indicando caracterIsticas desejáveis dos 
conselheiros, e que atitudes a conseiheiro deve ter em sua atuacäo. E continua o 
diálogo sobre a papel do Conselheiro. Kica cornenta que participa do conseiho da 

44) 	APA Anhatomirim, e que são duas experiências bastante diferentes, que talvez por 
te ter urn nCirnero bern major de pessoas seja rnais burocratizado. Cons' era 
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importante conhecer outros conselhos. Comenta que hoje é urn dia triste para o 
Brash, em decorrênda do assassinato da vereadora Marielle no Rio. E que falta no 
conseiho urn rnornento conjuntural, j6 que estarnos vivendo uma ditadura velada, 
corn assassinatos de lideranças socioarnbientais pelo Brash, e que estarnos 
perdendo nossas poilticas pblicas. Cidinha/ CCI fala que foi passado urn 
powerpoint sobre a conseiho, funcionamento rnotivaçOes, etc.. e faz alguns 
questionarnentos: " Qual de nós quando sai daquh, longe daquh, se sente 
conselheiro? Quern tern esse pertencimento? Quern em seus órgäos diz: eu sou 
conseiheiro da APABF, e sou guardiâo dela. Eu faço a gestâo dela junto corn o 
ICMBio". Menciona que no verâo abordou jovens que estavam soltando foguetes 
no Rosa Norte e disse que era conseiheira da APA, e lernbrou de todos Os 

conseiheiros. Fala que Sornos gestores da Nação. Corno podemos ajudar a gestäo, 
neste momenta de sucatearnento do pals. Fala ainda dos diferentes perfis de 
conseiheiros, do técnico, e do combativo. Questiona se a Piano de Manejo vah flcar 
so para o ICMBi0 ou vai ficar para nOs tambérn. Guarache/ ACIM compara a 
CONAPA corn urn time de futebol. A sornatória das açöes de cada urn gera 
equilibrio. As vezes aiguém se rnanifesta apenas para contrapor alga que foi dito, 
que se no fosse dito não haveria necessidade da rnanifestaçâo. Para viver em 
sociedade, existern regras báshcas. E importante que haja diversidade, que cada 
urn tenha seu prhsrna, para que a conseiho, que é uma entidade poiltica, possa 
tomar decisôes. Cecil esciarece que este assunto veho a tona porque no 
conseguirnos realizar a capacitaçäo no comeco da gestäo, e que fornos alertados 
por aiguns conseiheiros do risco que se corre ao abandonar Os procedimentos e 

\.. )entendimentos e compromissos. Näo sornos urn monte de pessoas representando 
urn monte de instituiçöes. Somos urn grupo que representa a si mesrno, pelas 
razöes que nos rnotivarn para estar aqui. Pede desculpa por näo ter trazido a 
assunto antes, mas ressalta a irnportância de ser feito agora e a cornprornisso de 
continuarrnos corn esse tema. Concluldo rnornento de capacitaçäo e a avaliaçäo 
anual, Sandra chama a professora Marta Crerner para apresentar o projeto 
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Toninhas. 

A profa. Marta comeca agradecendo a espaço e cumprimentando a conseiho por 
seu trabaiho, que é urn grande exemplo para outras regiöes. Apresenta-se e 

1 apresenta sua equipe, Daiana Barbara e Renan, atérn de citar dois outros técnicos 
na base na universidade. Fala inicialmente sobre a toninha, suas caracterIsticas e 
situacäo, bern como a projeto Toninhas, apohado pela Petrobras Ambiental, corn 
foco em pesquisa, gesto e educaço ambiental. Projeto Toninhas fase III - 20 17-
2019, em duas regiöes, a bala da Babitonga e a APA da Baleia Franca, por ser esta 
a area de rnaior representatividade em termos de conservação marinha, por ter 
urn conseiho instituldo e atuando e por estar concluindo seu Piano de Manejo. 0 
grande interesse é construir propostas de conservaçâo de forma participativa, e a 
APABF é urn lugar muito interessante para essa finalidade. Na Babitonga, existe 

	

ç) 	urn tipo de canseiho, a grupo gestor da Babitonga, mas näo existe uma UC. Os 10 

	

UV 	objetivas do projeto esta relacionados corn a obtenço de dados, pois ainda existe 
,muhto desconhecimenta sobre a espéche. Tarnbém a abtenção de dados sobre a 
pesca na regh 	a pr pasiço de estratégias. Porfim, dhvuigacão e sensibiiiz çäo 



sobre a toninha. Apresentou o equipamento C-POD, que será fundeado na area 
marinha para detectar a passagem das toninhas e outros golfinhos. Passa então a 
esciarecer düvidas dos conseiheiros. 

Cecil fala dos diversos projetos financiados pela Petrobrás em andarnento no 
territOrio da APABF: PMP, PMAP, projetos Toninhas e Lontras. Segundo ele, a APA 
vem caminhando no sentido de estabelecer parcerias para a execuçäo de açOes 
necessárias, como as questäes do aqulfero, do Farol, mineração. Fala que temos 
uma ótima condicão atualmente por conta do GEFMAR, mas não teremos uma 
condicão operacional muito major. Precisamos construir ferramentas de 
compartilharnento de responsabilidade para que em 2020 não precisernos nos 
preocupar em ter um grande esforço para fazer fiscaiização, em fazer 
monitoramento de baieia, que o Projeto Baleia Franca faz. 0 ICMBio está evoluindo 
para isso, de construir ferrarnentas de parceria, para compartiihar 
responsabilidades, e teremos bons frutos nos próximos dois anos, para quando 
acabar o recurso do GEFMAR, termos condiçöes meihores de trabaihar corn os 
parceiros. 0 papel da equipe e do ICMB10 é uma parte dessa responsabilidade, e 
outra parte é dos parceiros. Prof. Renê/ UFSC fala de uma professora da UDESC, 
que lançou um observatório de participacão social. Ele diz que poderIamos pensar 
em urn georreferenciamento, como urn Google, para identificar onde estão sendo 
desenvoividos projetos corn atores da sociedade civil. Seria urn instrurnento de 
compartilhamento e cooperação para reunir as informaçôes e comunicar a 
sociedade sobre os atores que estão atuando no território. Sandra fala que após o 
piano de rnanejo poderia ser formado um comitê de sustentabilidade, por exernplo, 
como encaminharnento. Ela rnenciona a presença do professor Eduard da 
Universidade Autônoma de Barcelona, que está trabaihando corn a professora 
Marinez na UFSC e estudando o processo de gestão no território da APA. A Plenaria 
foi interrompida para o almoco. 

Sandra inicia o perIodo da tarde discorrendo sobre o processo de eleiçäo ao comitê 
eleitoral, corn vistas a próxima eleição para o CONAPA. Solicita que se inscrevam 
conseiheiros que tenham facilidade para comparecer a sede da APA, pois os 

" documentos são enviados para a sede e não podern ser retirados. Pergunta se 
algurn conseiheiro se disponibiliza. Oferecem-se Guarache pelo setor de usuários, 

' 	Eduardo Canarin pelo setor püblico e Maria Malise pelas ONGs. Aprovada a criaçäo 

(j do Comitê Eleitoral pelo CONAPABF. 

A parte dos informes institucionais iniciou corn apresentacão da APABF. Cecil 
apresenta o andamento do piano de manejo, a partir do painel da linha do tempo. 
Lembra os comprornissos assumidos na ültima plenária, a saber: intrassetorial da 
pesca, intersetorial pesca x surf, e reunião corn a FATMA para discutir divergências 
e propor a criacão de uma comissão tripartite. Inforrna que na intrasetorial pesca \) 	
artesanal, todos os representantes participaram, corn excecão do Pântano do Sul. 
E que todos chegaram cedo e estavam concentrados para trabalhar. Eles se 
mostraram bastante confortáveis corn a rnetodologia. Comenta as divergências 

' 	sobre o conceito de pesca industrial e como foi discutido corn os próprios 



pescadores. Deisiane fala que a oficina precisou de uma metodologia diferenciada, 
que foi sendo refinada, e que foi urn grande aprendizado, mas que também se deu 
por conta da integraço do grupo. Houve convergência na rnaior parte das 
questOes, e no valeria a pena forçar urn acordo em coisas que nâo estivessem 
maduras, para no abalar a construcäo que se deu. Foi urn dos mornentos rnais 
ricos do piano. 

Cecil fala sobre as oficinas da pesca industrial que seräo realizadas dias 19 e 20 
em Itajal. Comenta também sobre a reuniäo corn o IMA em Florianópoiis na 
segunda-feira dia 12 de marco. A conversa foi positiva, e o presidente do IMA 
entende que a comissäo tripartite é urn dos instrumentos de cooperaço possIveis. 
No ano passado foi criada a prirneira tripartite nacional. Devido a rnorosidade para 
instituir, sugere que seja experimentado o desenho aqui no território da APA. Ficou 
marcada reuniäo para a segunda quarta-feira de rnaio, para discutir pautas que o 
piano de manejo està trazendo, de maneira a estabelecer estratégias de 
encaminharnento das divergências, principalrnente ligadas ao licenciamento 
ambiental. Cecil apresentou a agenda dos próxirnos passos: 26 de marco, reuniào 
GT piano de manejo; 27 de marco, intersetorial da surf x tainha; 16 a 19 de abril, 
2a OPP para definiçâo das zonas e normas, em local ainda a ser definido. Inforrna 
que será enviado ate dia 10  de abril o material de orientaçäo e tambérn tudo que 
foi produzido ao longo do processo. E recornendado que os conselheiros estudem 
o material, imprimam e ievem para a OPP. Já foi enviado urn email corn os textos 
da caracterização. 

Na sequência, Sandra apresentou os resultados da avaliaçào realizada na reuniâo. 
0 gráfico, anexo, apresenta resultado das questöes objetivas da avaliaço, 
plotadas em tempo real durante a Plenária. Nas sugestöes, foi proposto: alinhar 
piano de manejo aos ODS; ajuda de custo aos conselheiros para as reuniôes; criar 
momentos mais lüdicos durante as pienárias; aumentar o tempo entre cada eleição 
para três ou quatro anos; instituiçöes fazer relatório das açöes de alinhamento 
institucional; instituiçöes apresentar carta de intenção no processo eleitoral. 

Continuando os informes institucionais, as seguintes instituiçöes aportaram 
informes: 1) CCI! Cidinha fala sobre participaçäo no CONCIDADE; parceria corn 
Escola Justina em projeto de educação ambiental sobre a Lagoa da Ibiraquera; 

SPAN Lagoas e participacäo de Keila, representante da juventude e Confren no 
Forum Mundial das Aguas em Brasilia. 2)Rasgamar/ Joo Batista fala sobre a crise 
hIdrica e loteamentos no Farol; situaço e propostas do saneamento. 3) Ekko 
Brasii/ Alesandra informa que saiu o piano de recursos hIdricos das bacias 
contIguas, e isso afeta bastante a APA. 0 comitê executivo poderia demandar uma 
apresentaçào para o CONAPA. Formaliza pedido de apresentaçäo do Projeto 
Lontras na próxima plenária, e informa que estarão no Forum das Aguas pela 
reiação entre as lontras e a qualidade das águas. 4) Instituto Boto Flipper! Antonio 
é presidente do Concidade de Laguna, e cornpartilha da preocupação da Rasgamar. 
Foram três pedidos de loteamentos no ano passado. 0 Concidade nâo aprovou 
enhum, e exigiu todos os estudos ambientais para avaliar os pe idos, 0 



Concidade näo aprovará nada sem esses estudos, e entrará corn uma 
representaço contra a Fiama por conta das aprovacöes. Estäo vendendo iotes 
sociais (250 m2) em loteamentos nessa area, contrariando a piano diretor. IMA/ 
Bruno fala que acompanhou uma manifestaço contra o loteamento Portal do Faroi 
(Cadorin). Considera que o melhor encaminhamento é a formaçäo da comissäo 
tripartite e a conciusäo do piano de manejo. Fala do direito do empreendedor de 
ocupar a solo, mediante a avaliaçâo de impacto ambiental, etapa inerente ao 
processo de Licenciamento do empreendimento. Ressaita que o deferimento ou 
indeferimento de qualquer processo de licenciarnento deve é pautado em análise 
técnica fundamentada. 

Encerrado as informes, Cecil apresentou balanço da gestão 2017, que também 
será encaminhada por e-mail. Apresentou e discutiu as fontes de recursos e os 
gastos para apoio a gestão. Sobre recursos de compensação ambiental, Bruno do 
IMA recomenda atentar e informar-se sobre as iimitacOes de repasses devido ao 
ano eieitoral. Sobre pianos e açöes futuras, Cecil informa sobre açôes que já so 
o começo da impiementacäo do Piano de Manejo: projeto de fortalecimento da 
pesca artesanal, componente 1.4, havendo reuniäo de planejamento dia 16 de 
marco, já corn os novos consuitores contratados. Projeto Toninhas, açào efetiva 
para uma espécie extrernamente ameaçada do território. Projeto Lontras - 
Alesandra apresentará na próxima pienária, projeto tem relação direta corn a 
conservaçâo das lagoas costeiras, também foco do PAN Lagoas do Sul. Açöes de 
proteço aos botos de Laguna. TOBE - esforço para a atividade retornar corn 
qualidade e sustentabilidade. Autorizaçãa monitoramento e fiscalizaçào, pesquisa. 
Estruturaçäo do piano de proteço da UC, para criar uma estratégia mais 

"\ preventiva, de modo a no se agir em casos isolados. Sobre a PAN Lagoas - 
' Ronaido expiicou a que é e onde se insere no contexto do Piano de Manejo e da 

APA, açOes propostas pela APA, CCI, e a possibilidade de aglutinar açöes do IFSC, 
APA, projeto Lontras, pesca artesanai. 

Cecil reiacionou os investimentos e açöes em andamento corn as açOes prioritárias 
e crIticas, como espécies ameaçadas, as riquezas do território, seja pelo decreto 
de criaço, peio piano de manejo, por demanda da sociedade, por decisão de 
governo, e informe que será dedicado esforços de gesto, de maneira a otimizar 
as esforços e recursos. Nos 61timos anos, a APA se dedicou a coibir a ocupação de 

' areas sensiveis. Taivez seja a momenta de repensar as estratégias. Em vez de 

(1 muitar uma acupação, dedicar esforças a qualificar o iicenciamento para ter urn 
mecanismo que assegure a proteção. 0 que estâ em jogo agora para nós e as 
conseiheiros no piano de manejo é definir as prioridades, e comunicar isso a 
sociedade. Uma estratégia que ajude a reverter tendências ampias. Rode 
comentou que quando era da FATMA criaram um protocolo de intençOes, dividindo 
campetências corn IBAMA e FLORAM, de modo a aliviar a carga de cada urn e 
também ficar clara para a MPF. 

Cidinha pede questão de ordem. CCI pediu pauta para esta Plenária sobre a 

I questào da abertur da barra de Ibiraquera, que foi aberta sem seguir os crtér 

f 	
ios. 
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Tambérn dernanda esdarecimento sobre a posiçäo da APA quando retirou o 

embargo na casa do Sirotsky. Na reuniäo do cornitê executivo näo notou que näo 

estavarn na pauta. Pede que fique para a próxirna plenária para poder estruturar 

uma apresentacäo. 

Por firn, fol deliberada a criaço de urn grupo de whats app para Os conseiheiros, 

ficando Deisiane encarregada de criar o grupo. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONAPA dá por encerrada a Plenäria, 

e eu, Ronaldo Costa, que redigi esta ata, subscrevo-a para ser encaminhada e 

aprovada pelos presentes. 

CONSELHEIRAS  

INSTITUICAO NOME ASSINATURA'\., 

APABF CECIL MAYA BARROS _______________ 

APABF RONALDO CATALDO COSTA 

EPAGRI PAULO JOSE PADILHA  7 
FATMA BRUNO DE SOUZA SODRE 

IFSC ELISASERENA  

IPHAN W.ADMIRFERNANDOSTELLO  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

MARINHADOBRASIL RICARDO ARENHARDT  

POLICIA AMBIENTAL ROBSON SANTOS  

PREF. MUNICIPAL DE IMBITUBA EDUARDO CANARIN 62 	. 
PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA JACKSON DA SILVA SILVEIRA  

SCPAR PORTO IMBITUBA HEM ERSON SILVEIRA  

spu ADELINA CRISTINA PINTO  

UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO 

ASPECI LEDIO DA SILVEIRA 
Qj 

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG SAMUEL LIMA  

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL HELENO KUHN  

ACIRJ SEBASTIAO 	tEL PORTO  

ACIT LUIZ ANTONIO DUARTE  

ASSOC. RADIO !INHEIRA ELIZABETH ALBRECHT / 	 cEE5- 
CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

PPPR ANTONIO ALVIN DALTOE  

UNESC CARLYLETORRES B. DE MENEZES  

UNISUL SERGIO A. NETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESMKOVAS  

RASGAMAR JOAO BATISTA ANDRADE 

FERRUGEM VIVA MARIA APARECIDA MALISE 

FLORIPAMANHA RODE AMELIA MARTINS 

FORUM DA AGENDA 21 KEILAFLOR VI El RA 
 FUNDAçAO GAlA SANDRA SEVERO 

INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO GRANJA RUSSO  

INSTITUTO BOTO FLIPER ANA FATIMA DA SILVA  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELASOARES GODINHO 

INSTITUTO EKKO BRASIL ALESANDRA BEZ BIROLO  

INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRGUES  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA ROANE GROCH - 

I 



CON VIDADOS/OBSERVADORES  

RAFAELA ZANDOMENEGO  

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE DAIANA PROENA BEZERRA  

PROJETO TON I N HAS/U N IVI LLE RENAN LOPES POITOCH 

PROJETO TON I N HAS/U N IVI LLE ANA BARBARA MIRANDA 

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE MARIA JUSSARA CREMER 

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS M. METIS 

CREA+ASSEF/ASSAEG ELIZANGELA BORTOLUZZI  

APABF LUCILA ARAUJO FREIRE  

AssoclAcAo COMUNITARIA PRAIA 

DA SILVEIRA  

KIKO SIMCH 

UNESC- CRICIUMA PEDRO H. A GIASSI  

RASGAMAR CAROLINA GOMES DA SILVA - 
APABF JONATAS H. F DO PRADO  

Resultado da avaliação anual do CONAPA: 
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INSTITUTO CHICO MENDES DE coNsERvAcAo DA BIODIVERSIDADE - ICMBi0 

AREA DE PR0TEçA0AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO CESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
ICBid 

MMA 

INSTITUIcOES 15/03/2018 

SETOR GOVERNAMENTAL / 	
Quinta-feira 

Area de Protecäo Ambiental da Balela Franca - 

APABF/ICM BlO Titular: Ceci 	ay~B otherhood  Barros Suplente: Rorialdo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso 

Rural de SC - EPAGRI Titular: Marcelo Tubino Bortolan Sup,nte>?uIoJbsé M Padilha 

Fundaço do Melo Ambiente - FATMA ' 

Titular: Felipe Mello Cunha Suplente: Bruno d 	Souza Sodr6 

Instituto Federal de Educaco, Ciência e 
V1,,tins 

Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Titular:João Henrique Quoos SuplenteElisaere 	ndol 0 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 417V 
Nacional - IPHAN Titular: Vladimir FerriandoStello Suplente:Ana Paula Citadik 	7 
Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos ) 

Portos em Laguna Titular: Rodrig1'Moraes Messias 1-j 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular: Suplente:Robsorl Vieira 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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INSTITUIcOES 15/03/2018 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rinco - PMBR 

Titular: Suplente:Paulo Henrique Moliner Amboni 

Prefeitura Municipalde Imbituba - Secretaria Mun. 
de Des. Econômico Sustentvel - PMI/SEDES --- 	-- - 

Titular: Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarin 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG 

Titular: 4Nereida MontYo / Suplente:Marcus Israel 	- 
SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba / rc 

TituersJSa/ Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em SC 
- c 

sru,isc / Titular: Adeltrrsttna  Pinto/Kica 	C.Q Suplente: Marina Christofidis 

Universidade do Estado de sc - Centro de 	
/ 

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

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC / 
Titular: Pot. René Birochi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES 15/03/2018 
SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS - 	Quinta-feira 

Associaco dos Moradores da Prala dos 

Na uf raga dos - AM OP RAN Titular: Ademard9 Esprito Santo Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de I 
Ibiraquera - ASPECI 1'iuIa1.'ediodaa-  Suplente: ErvinoVicente 

Associaco Empresarial de Garopaba - ACIG 
ly 	u-----. 

Titular Sañiuel Lina Suplente: Victor Talenti 

Associaco Empresarial de Laguna - ACIL 

Titular: Ana Luiza Salgado de Farias ipIeteiTno Kuhn 

Associaco Empresarial de Imbituba -ACIM ---_\; 

'Titular: Joaquim 	Guarache Leonardo Suplente: Maria Regina Pedreira 

Associaco Empresarial de Jaguaruna e Sango - 
ACIRJ Titular: Evaldo Avila da Silva 

Associacào Empresarial de Tubarào - ACIT 
Titular:Antônio Carlos Silvério Suplente:Lui 	Antonio Duarte 

LOCAL: Gala Village/Caropaba 



ApA ,4Y MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE coNsERvAcAo DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

g4t 	F'i-' 

ICMBIo 

INsTITuIcOEs 15/03/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associaco de Surf Guarda do Embau 

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

Associaco Radio Comunitária Pinheira - 
Medeiros Titular: E izabet 	lbrecht- Suplente: Thiago Bitencourt de 

Conseiho Comunit6ri6Ibiraquera - CCI 1de 

' Titular: Maria Aparecida Ferreira Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Cooperativa para Conservacäo e Proteco 

dos Recursos Naturals Titular. Luiz Henrique Fragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Praia do Rinco - PPPR 

Titular: Suplente: Antonio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Satanse - UNESC 
1 

Titular: Carlyle Tories B'de Menezes Suplente: Robson dos Santos 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL  
/). 

Titular: Sergio A. Netto. 	-" / Suplente: Rodrigo Rodrigues de Freitas 

LOCAL: Gaia ViHage/Garopaba 
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Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 15/03/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS 	S  Quinta-feira 

Associaço R3Animal , 	I 
Titular: Crtiane K.M. KoIesniRo'as Suplente: Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associaco RASGAMAR na Defesa da Natureza TTITTII 
Titular: João Batista 	rrra 	/,- Suplente: João Gilberto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da 
Prala da Ferrugem Tkular: 	Aprda Malise Suplente: José Luis Nieto 

FIoripAmanh 1L 
Titular: RodeAméIia Martin Suplente: Alexandre M. Mazer 

Forum da Agenda 21. Local da Lagoa de Ibiraquera 
Titular: Ihara Ferreira 'lplente: Keila Flor Vieira 

Fundaçào Gala 
Titular:'andra Severo 	/ 	( '- Supinte: Franct\nano We ang 

Instituto Ambiental Boto Fliper 

Titular: Arnaldo D'Ai-riaraIPereira Granja Russo Supl7cte: Ana Fatima da Si va 

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

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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ICMB10 
Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 

REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 
APA DA BALEIA FRANCA 

INsTlTuIcAo do 15/03/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

U 

/U/viLL& 
Nome Completo: 	

U Assinatura: 

6?QOC4 
Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo; si a1ig 

7/;"0 	21 e 	zw 

L 	

I 	 j Nome CopIeto 	 / 
Q/JLX\ A\J  

Assin a 	ía: 	 I 

A CR — 	/L Nome Completo: Assinatura: 

Nome CopIeto' Assinatb?b: 

/_Al 
MA 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 
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Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES 15/03/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Instituto Ekko Brash 

Titular: A Berolo Suplente: Aline Smart Leal 

Instituto llhas do Brash / 
Titular: Alexandre Guimaràes So de Castro Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo 
1A 

Titular: Paulo, Douglas Preira Sup/ente: Alan Charl SR 	gues 

Projeto Balela Franca/BrashI - PBF/Brasil /,•, 	( 	-, 	/ 
Titular: karma Rej4ne 	roR Suplente: Eduardo Renault 

CONSELHEIROS 
HONORARIOS 

Paulo Henrique Freire Viehra 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

Valdecir José MascareUo 

LOCAL: Gaia Village/Garopaba 
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MMA 
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CONVIDADO/OBSERVADOR 

15/03/2018 

Quinta-feira 

51 

Name Campleto: 

S i 	CIO 

Assinatura: 
 

-' 

Nome Completa: Assi 

- Name Campleto: Assinatura: 	7/ 

Name Campleta: Assinaturaj 

Name Campleta: Assinatura: 

Name Completo: Assinatura: 

Name Campleto: Assinatura: 

Name Compteto: Assinatura 

Name Campteta Assinatura; 

LOCAL: Gaia Village/Ga ropaba 
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Instituto Chico Mndes de 
Conservação da Blodiversidade 

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

c0ORDENAçAO REGIONAL FLORIANÔPOLIS - CR9 
AREA DE pR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos vinte e sete dias do rnês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no 
IFSC - Campus Garopaba, as dez horas, iniciou-se a 59a  Reunião ordinária 
do Conseiho Gestor da Area de Proteção Ambiental da Baieia Franca 
(CONAPA-BF), em segunda chamada, nesse mornento corn 25 conselheiros 
presentes. Cecil, Chefe da APABF, dà as boas vindas e informa sobre a 
disposição dos conselheiros no cIrculo principal corn suplentes e 
representantes setoriais no cIrculo secundârio e visitantes nas cadeiras da 
plateia. 

Henrique IIha/ ICMBio CR9 dá as boas-vindas e fala da qualidade do 
trabaiho e da rninuta do Piano de Manejo. Menciona a "doutrina" do manejo 
adaptativo para esciarecer que as decisOes de qualquer piano de manejo 

f 	/ 	não são cláusulas pétreas e que ha oportunidades para rnelhorar esse 
instrurnento ao longo do tempo. Fala da importância de harrnonizar os 
diversos interesses. 

Cecil, chefe da APABF, apresenta Martini Procurador do Icrnbio e Karma da 	\_ 
COMAM/ICMBio, Andrea e Dayane da Resex Pirajubaé que iräo colaborar 
corn a mediacão dessa Plenária. Faz urn breve histórico do processo 
participativo do PM e dos diálogos realizados corn todos os setores da 
sociedade, refletindo urn trabaiho de 12 anos do Conseiho que desde sua 

\ 	formação buscou a construção participativa do PM. Reitera que foram 2 
anos de trabalhos intensos corn 2 oficinas participativas corn o conselho, 23 q-
oficinas setorlais e apresentaçOes em câmaras de vereadores, prefeituras e 

L 	entidades de ciasse. Ciente que a metodologia não dá conta de atingir,,.. 
100% da população, mas que foi buscado participacão a exaustão. Comenta-_.' 
sobre pedido de judicializaçâo do processo, quando entidades ernpresariais 
e prefeitura de laguna pediram suspensão da plenária, mas que a Justiça 

J 	entendeu que essa Plenária deveria acontecer, validando todo o processo. jçcN 
Ele pede paciência corn a equipe pela demora na entrega de docurnentos, ( ) 

	

- 	mas nas iiltimas sernanas foi necessário tempo para responder demandas 
da Justuça. Comenta também que a metodologia ira se afinando no decorrer 
da Plenária e que está aberto para ajustes necessários. 

Na sequência Cecil, apresenta a loguca dos debates e o forrnato de decisôes 
e votaçOes. Guarache/ACIM pede questão de ordern e sugere que 

	

\\\'\. 	primeiramente seja debatido e votado missâo e visão, pois a partir des( 



decisäo dar-se ao os demais encaminhamentos. Franco/ Fundacão 
Galadiscorda, pois, missão e visäo já foram exaustivamente debatidas nas 
OPP's. Mantida a lógica da metodologia, constitulda juntamente corn o GT 
Piano de Manejo. Cecil passa palavra para Sandra/Secretaria Executiva que 
dá boas vindas e pergunta sobre námero de pessoas para almoco. Informa 
sobre as instituiçôes exciuldas por falta (Marinha, IFSC, Policia Ambiental e 
Instituto lihas do Brasil) e que foram cornunicadas via Oficio. Pergunta se 
ha interesse dessas em serem reconduzidas. Elisa/IFSC expressa interesse 
e plenária aprova corn exceçäo da ACIM. Elisa é convidada para sentar-se 
no circulo da frente. Sandra também informa que a Plataforma de Pesca do 
Rincão justificou auséncia. 

Cecil corn a palavra, sobre o diáiogo rnenciona "o mundo precisa de pessoas 
que conversem corn pessoas que não conversem entre si" (Pedro Paulo 
Diniz- durante Congresso Brasileiro de UCs em Florianópolis), rnencionando 
a necessidade de todos se disporem a sair do seu lugar e compreender o 
argurnento do outro, a lógica do outro. Pede a todos que sejamos essas 
Iiderancas corn capacidade de construir convergências para construir urn 
Piano de Manejo que seja para o coletivo. 

Passa palavra para Andrea - RESEX Pirajubaé que farâ a mediaçâo da 
plenária nessa ia parte. Andrea reitera o "contrato de convivência" do 
Conseiho e estimula outros acordos. Pergunta se todos tern impresso os 
docurnentos enviados previarnente por e-mail. 

	

Guarache pede a fala e inforrna que a entidade dele entrou na Justiça 	- 

contra o PM, reiterando que ele representa a ACIM no CONAPA e não o 
contrário. Nesse sentido, fala que rnuitas questöes precisarn de 
manifestaçOes a priori, como questOes relativas as atribuiçôes dos 
municIpios expressas em seus pianos diretores e tarnbém aquelas que estão 
no PM, mas não estão expressas como atribuiçöes da APABF em seu 
Decreto. Fala que pede orientação sobre como agir, pois nâo quer que 
futuramente sejarn acusados de terem participado de todo o processo e 
aprovado tudo. Cecil cornenta que assim como todos tern o direito de 
manifestarem-se contra o PM fica assegurado que as posiçôes de toda e 
qualquer entidade conselheira sejam livremente explicitadas. 

A ' 	Vencida essas questôes, Andrea orienta para que todos procedam a leitura 

U 	,123r do quadro que traz as questôes que no entender da coordenação do PIano 
de Manejo e do GT Piano de Manejo não necessitarn de debates, pois se 

	

trata de contribuiçOes feitas na ia  Minuta que são basicamente de revisão 	- 
de texto, que já foram aceitas pela UC, ou questöes que precisam ser 
levadas a decisão do JurIdico do ICMBio. Por urn perIodo de 30 min( ' 
Conseiheiros fazem a leitura desse documento, que tambérn foi enviado por_-" 
e-mail. 

Vencida a leitura, os conseiheiros apontam os itens que estão de acordo ou 
desacordo. Deisi anota diretamente na planiiha todas as contribuicôes 
naqueles itens que algurn conselheiro pediu para ser rnelhor debatido. 
Aiguns temas foram definidos como necessário serem debatidos e foram{ 

of 



reagrupados de acordo corn a categoria de debate (1): debate no grande 
grupo; categoria (2) debate em mesas de negociaçöes ou ainda que serão 
remetidos direto para Procuradoria Federal Especializada do ICMBio. 

Na sequência Andrea apresenta a metodologia da próxirna fase que é 
apresentacão, debate e aprovação das proposicôes relativas as zonas que 
forarn definidos como tópicos de categoria 1, Cu seja, que serão 
apresentadas, debatidas e votadas na Plenária. Cada instituição conseiheira 
que propôs alteraçôes se manifesta e defende sua proposta. Abrem-se 
inscriçöes para debate. 

FloripAmanha: pede exclusão da zona de Conservação. Esta zona tern as 
mesmas limitacöes que urna unidade de conservacão de proteção integral, isto 
é, prolbe qualquer uso direto. A inclusâo de areas em razão de possuir 
vegetacão em estágio avancado de regeneração não é razão para inviabilizar 
seu uso. Ela menciona que se for mantida deva ser incluso as questôes de 
exceção (uso püblico e interesse social). Karma! COMAM entende que é 
possIvei. Prof. Sergio discorda, pois, entende que o próprio fato de ser de 
C0NSERVAcA0 já é de interesse social por Si S. São areas pequenas e 
sensIveis e prestam relevantes serviços ambientais a sociedade. Guarache 
relembra que estarnos legislando para o futuro, pois pode em algum 
momento aparecer urna exceção de interesse social ou uso püblico que 
eventualmente esteja acima do nobre objetivo da conservação. Vail 
Conseiheiro Honorário fala que quando se abre possibilidades (obras de 

7 	interesse social ou utilidade püblica) não mais se garante a segurança que 
se deseja dar para aquele local definido corno de Conservação. Procurador 
Martin fala que é importante conceituar o que é "interesse social" e 
"utilidade ptiblica", de acordo corn Iegislacão da Mata Atlântica ou pelo 
Código Florestal, p015 esses instrumentos jurIdicos tratam de forma 
diferenciada. Ele sugere incluir a defmnicão desses Terrnos no PIano de 
Manejo que deve adotar as defmniçöes trazidas pelo Código Florestal. Gabriel 
- setor mineração reitera que as questôes possIveis de uso nessa zona são 
de fato exceção. Cecil sugere que esse tópico seja levado para o Grupo que 
ira debater a Mata Atiântica. Fica superada a questão de exclusão da Zona 
de Conservação. 

20  tópico: ZONA CONSERVAçAO: ACIM ACIG e SC PAR sugerem exclusão 
da possibilidade do surf tow/in na zona de conservação. APABF entende que 
pode pelo potencial de turismo e econômico. Entende que esses eventos de 
surf tow-in é eventual, são controlados e requerern autorizaçäo da APABF. 
Instituiçöes retiram o pedido de exclusão desse uso. 	 \ 

/ 
30  tópico: ZONA CONSERVAçAO: APABF propöe incluir as llhas do Batuta/ 

P. /7 Lobos, Tacami, Santana de Dentro e de Fora nessa zona. Kika sugere qué 	,) 

se inclua a "parte ernersa" das llhas. Cecil reitera que essas llhas não 
fazem parte do PEST. Aprovado. 

(1 	40  tópico: ZONEAMENTO. ACIM ACIG sugere exciusäo do item (criteria) 
manejo comunitário (populacão tradicional/agricultura familiar) de fauna e 
flora, as palavras "comunitário (populacão tradicional/agricultura familiar)", 

4c 



pois isso näo está previsto no Decreto de Criaçäo da APABF. APA sugere 
alterar a redacäo para manejo comunitário de fauna e flora, reiterando que 
esse critério jã foi usado para fazer o zoneamento. Eliza relembra que 
acima do Decreto está o SNUC e que ele define as questôes de manejo 
comunitário em Unidades de Conservação. Vat reitera que a Lei, acima do 
Decreto, prevê como aspecto primordial o direito e manutençâo das 
populacôes tradicionais e usos comunitários dos recursos naturais. Cecil 
sugere manutenção da redaço original que ira destacada para analise do 
JurIdico (PFE). 

50  tópico: ZONEAMENTO. Critérios. ACIM ACIG sugere excluir "integridade 
paisagIstica e cênica" dos aspectos fIsico-geográfico. Pois entende que 
paisagem e cena é um atributo cultural. Sergio fala que paisagem se refere 
tanto a patrimônio ambiental quanto cultural. Cecil sugere que esse tópico 
ye para analise do corpo técnico do ICMBio em Brasilia. Rafael / ong 
Rasgamar sugere manter pois he uma proteçâo legal e constitucional, so 
não ha definição clara. Kika/ SPU entende que a Plenària tern condiçöes de 
decidir. Guarache abre mao da proposta e mantem-se a redação original. 

60  tópico: ZONA USO RESTRITO: ACIM ACIG - excluir dos locais "as roças 
da Ribanceira". Proponente abre mao da proposta. Mantida redação original. 

70  tópico: ZONA USOS MULTIPLOS: ACIM ACIG sugere excluir da descrição 
da zona as palavras "especialmente pela comunidade pesqueira artesanal". 
Guarache defende que a palavra especialmente é figura de linguagem e que 

7 - relativo a comunidade pesqueira artesanal não precisa ser especifica, pois o 
uso dos recursos na APABF é para todos. Cecil diz que o "especialmente" é 7 
justamente para dar destaque, uma vez que essa zona compreende a i 

/ milha do mar e que a APABF tern como prioridade fortalecer uma agenda 
voltada para a pesca artesanal como sernpre foi desde a criação da APABF, 
sern excluir as demais. Wiadimir/IPHAN diz que talvez seja so uma questão 
de redação, pois nâo está se definindo o uso, mas apenas salientando que \. 
esse 	uso 	já 	existe 	nessa 	area 	especialmente 	pela 	comunidade 	de 
pescadores artesanais. Gabriel sugere que a redação seja modificada para 
"onde ocorre 0 USO comum dos recursos naturais". PatrIcia/UDESC sugere 

"Esta redação final 	zona corresponde a area habitada preferencialmente 
elas baleias francas durante seu perlodo reprodutivo e ao uso comum de 

recursos naturais, especialmente pela comunidade pesqueira artesanal. São 

/ 	.NS areas onde sãogarantido o acesso püblico e a utilização dos recursos para 

LV turismo e recreação". Guarache discorda e foi a votacão. 26 concordaram - 
corn a proposta da Patricia e 02 discordam e 01 abstenção. 

A 

/4 ALMOO 

80  tópico: ZONA USO MULTIPLOS - Objetivos gerais. ACIM ACIG- excluir 
"pescadores 	artesanais". 	Guarache 	defende 	o 	argumento 	sob 	mesma 
justificativa 	anterior. 	APABF 	defende 	o 	mesmo 	argumento 	anterior,  
sucjerindo ir para destaque jurIdico. Cecil salienta que as entidades que I 
estäo questionando as competências do ICMBi0 devem apresentar seus 
argumentos embasados juridicarnente ate o dia 15 de outubro. Kika 



entende que a Plenária deve manifestar seu entendimento e que no 
precisa ir para a jurIdico as questOes que mencionam a defesa dos 
interesses das comunidades tradicionais. Rode sugere que se retire apenas 
o termo "tradicional" e reitera que os pescadores artesanais so de fato 
urna categoria que precisa de urn olhar especial no território. Carlyle 
entende que deve manter o termo "tradicional". Guarache reitera que 
qualquer posicionamento favorável ou desfavorável não representa que sua 
Instituiço está renunciando a outros Fáruns para dirimir questOes. Franco 
fala que caberá ao JurIdico apenas dirimir questöes de ordem legal. Mazinho 
fala que excluir "comunidades pesqueiras tradicionais" ser6 uma perda 
muito grande do patrirnônio material e imaterial da cultura do lugar. Cecil 
reitera encaminhamento: cabe ao jurIdico analisar os textos originalmente 
propostos e se manifeste sobre as competências da APABF. Vários 
conseiheiros manifestam vontade de votar sabre essas questôes porque 
entendern que a PFE deve receber a posição do Conselho, mesmo que 
venha a se manifestar contrário. Fica acordado que a Plenária ira votar e 
expressar sua posiçäo mesmo naqueles itens que irão corn destaque para 
PFE. Nesse sentido, fica aprovado por unanimidade que todas as propostas 
que iro corno destaque para PFE, a Conselho está de acordo corn o texto 
original da minuta. Nesse item, levado a votacão: 24 vatos favoráveis a 
manutençâo texto original e 02 contra. 

/ 
90 tópico: USO RESTRITO. Mineraçäo sugere excluir a area da indtstria - 
prédio da Ravlen de dentro dessa area e que fique corno ZONA MODERADO. 
Gabriel fala que é urn pequeno refino na linha de cerca de 400 rn. APABF 

( 	 entende que a area de beneficiamento da Ravien está dentro de urn campo 
de dunas e também por isso está judicializado. E que nesse caso, a APABF 
propöe que essa area da Ravien fique na Zona de Uso Divergente ate 
julgamento da situaçào. Aprovado por unanimidade que fique coma 
divergente. 

1 

00  tópico: ZONA USO RESTRITO: APABF sugere urna pequena area na 
1'praia do Gi do Sol fique dentro da Zona de Producão Rural, considerando 

que vistoria em campo verificou-se plantios de eucaliptos - silvicultura. 
Elisa menciona que junto dos eucaliptos ha butiás e que por ser espécie 
ameaçada de extinção ha risco de carte se ficar na produção rural. 
Aprovado por unanimidade que se amplie essa area para zona de producão /  \' 

rural. 

J( // 110 tópico: ZONA USO MODERADO: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem que as margens de corpos d'água (APP) fiquem 
como zona de usa restrito e que sejam mapeadas. APABF rnenciona que a 
que é APP já está assegurado por Lei, tanto em areas urbanas quanta 

/ rurais, independente das zonas, e que não se faz necessário zonear. Prof. 
Carlyle entende que ja existe essa proteçào, mas que seria didático 
demonstrar no mapa, rn srn que seja urna fina linha. Maicon/Rizicultura 



entende que mapear como Restritivo acarretará outras restriçôes. Karina/ 
COMAN faia que zona de uso restrito não é mais restritiva que APP. Eliza 
sugere que não se mapeie, pois é impossIvel mapear todas e mesmo sendo 
redundante, sugere que se explicite no texto que permanecem as restriçOes 
de APP independente da zona em que estejam inseridas. Em votação a 
proposta da Elisa fol aprovada por consenso, ou seja, independente da 
zona, no ser6 mapeada a APP, mas será ressaitada em texto que vale as 
normas relativas a APP. 

120  tópico: ZONA USO RESTRITO: Prefeitura Laguna sugere excluir todas as 
zonas de seu municipio e manter o piano diretor. Ha representantes da 
Prefeitura de Laguna, e a palavra é dada, mas ninguém se manifesta. 
APABF/Cecii propôe que se mantenha o zoneamento proposto pela APABF, 
pois o PIano de Manejo precisa zonear todo o seu território. Guarache pede 
a faia e diz que as Prefeituras tern direito de legisiar sobre uso e ocupação 
do solo. Visitante Guiiherme/ Secretaria Pianejamento da Prefeitura de 
Laguna fala que em 2013 fol feito urn levantamento das areas para se 
definir as areas de expanso do território. E que boa parte da area terrestre 
de Laguna está dentro da APABF e foram zoneadas como uso restrito. Fala 
da preocupaço da Prefeitura que não poderá fazer obras de infraestrutura 
como estacôes de tratamentos de esgoto, rede elétrica, entre outros. Cecil 
menciona que Os pianos diretores foram estudados e que as obras 
mencionadas peia Prefeitura estäo contempiadas dentro da zona de uso 

( ) 	restrito, pois säo reconhecidas como "utilidade ptblica" ou "interesse 
V 	 social". Em votaçâo: 01 voto favor de excluir zona uso restrito, 22 contra e - 

03abstençoes. 

130  tópico: ZONA MODERADO. Prefeitura Laguna sugere excluir do seu 
território e manter piano diretor. APABF mantém o mesmo argumento 
acima. A favor da proposta 3 votos. AbstençOes: 3 votos. Contra: 22. 

140  tópico: ZONA URBANIZADA. Prefeitura Laguna sugere excluir e manter / 
Piano Diretor. Defesa idêntica. A favor da proposta: 2 votos. Abstençöes: 3 
votos. Contra: 22 votos. 

150 tópico: ZONA SOBREPOSIcAO TERRITORIAL. Prefeitura Laguna 

f '7)sugereexcluir e manter Piano Diretor. Defesa idêntica. A favor da proposta: 	. 

( / 	
2 votos. AbstençOes: 3 votos. Contra: 22 votos. 

V 	160  tópico: TODAS AS ZONAS TERRESTRES. AMUREL sugere que sejam 
j excluldas todas as zonas terrestres da APABF e que essa se limite a zonear 

Ill 	V/ apenas zonas marinhas. Defesa idêntica. A favor da proposta: 2 votos./\ 
1 	Abstençöes: 4 votos. Contra: 21 votos. 

170  tópico: ZONA URBANIZADA: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR 
BOTO FLIPPER pedem que o Faroi de Santa Marta fique dentro de zona 
especiai de interesse social ou Zona Divergente. APABF propöe que de fato 

c 	 I?  seja ZONA DE USO DIVERGENTE, pois a região do Farol está sob judice. 

IL Votacâo da proposta de ficar como uso divergente a area do Faroi: a favor: 
25 votos; contrarlo: 01 voto. Sem abstencöes. 



180  tópico: ZONA USO MODERADO. Mineração pede para inserir nos usos 
rnencäo ao "direito da continuidade das atividades instaladas e já 
consolidadas (mineracão)". Gabriel faz a defesa da proposta, pois são 
atividades preexistentes ate a criaçäo da APABF. Cecil menciona que ficarào 
valendo as licenças já emitidas e que não ye problerna na inserção dessa 
norma. Gabriel se oferece para fazer uma boa redação para essa norma. 
Cecil menciona preocupaçâo no caso do vencimento de licenças ambientais. 
Bruno/ IMA propöe que sempre onde haja situaçOes semeihantes prevaleça 
as questôes de utilidade püblica e interesse social. Val menciona que o 
Piano de Manejo nào pode oferecer garantias da continuidade dessa ou 
daqueia atividade, pois certarnente muitas requerem analises de seus 
impactos. Carlyie/UNESC fala que o Conseiho já se posicionou no passado 
contra a mineração de conchas em lagoas e que o piano de manejo não 
pode passar urn cheque em branco para continuidade de atividades que 
sabidamente causam sérios impactos ambientais. Rode menciona que foi 
acordado que todos os consensos das oficinas seriarn mantidos no piano de 
manejo. E que descumprir essa regra ser6 dar munição para instituiçöes 
contrarias ao piano de manejo. Cidinha pede atenção para diferença de 
consensos nas oficinas e maioria. E que esse caso näo foi consenso. Cecil 
sugere que seja mantida a redacäo de permitir a continuidade daquelas 
atividades jâ acontecem e são de interesse social, utilidade püblica, mas 
que na renovacâo das licenças, a APABF deve ser ouvida. Bruno/ IMA 
entende que a competência da APABF no licenciamento ambiental não é 
vinculante, pois cabe ao orgao estadual licenciar. Ou seja, a APABF pode se - 
manifestar tecnicamente, mas seu parecer não é definitivo. Cecil sugere 

\J 	redação "manter o direito da continuidade e operação das atividades já 
instaiadas e licenciadas. (direito adquirido). Mas aqueias atividades que não 
se enquadram em atividades de interesse social e utilidade püblica deve ser 
debatida no âmbito da comissão tripartite juntamente corn IMA, 
esciarecendo as competências da APABF. Na sequência urn pequeno grupo 
se reuniu e propôs a seguinte redacão "nas zonas de uso moderado é 
possIvel o exercIcio de atividades de utilidade pOblica, interesse social e 
baixo impacto, ouvida a APABF no licenciamento, nos casos e corn efeitos 
definidos na comissão tripaftite' Prof. Carlyle pede questão de ordem para 
dizer que diferente do que conselheira Rode mencionou anteriormente, esse 

j, 	//-iterna da possibilidade de minerar em quaiquer zona não foi consenso na 	'. 
LI oficina, pois ele participou desse grupo. Bruno sugere que essa norma 

passe para NORMA GERAL da APABF. Cecil está de acordo e propOe que 
todos Os tópicos que digam respeito ao licenciamento sejarn agrupados para 
urn debate conjunto e retornem mais tarde para aprovação da Pienária. 
Aprovado por unanimidade: 29 votos. 

	

I. 

190 tópico: USO MODERADO. Mineração sugere incluir nos usos a 
possibilidade de rnineracão. Gabriel diz que é a mesma temática anterior e 

/ que já estâ contempiada no debate das questöes de utilidade püblica e 

/4 interesse social. Prof. Sergio fala que discorda, pois aqul se trata de usos da 
Zona. Val reitera que o caso anterior falava da continuidade de atividade 



preexistentes e que agora estarnos tratando da possiblidade de abrir usos 
minerários em todas as zonas. Também fala que a mineração atende Os 
interesses de pouquIssirnas pessoas. Guarache fala que a mineracão é de 
interesse social e utilidade ptblica e de fato é, pois temos estradas, 
edificacóes, etc.. sornente porque ha mineração e que toda a sociedade se 
beneficia. Gabriel faz fala no mesmo sentido que ternos casas, construçOes 
e ate alirnentos (que utilizam calcário no solo) que so são possIveis graças a 
mineracão. Concorda que ela deixa urn passivo, rnas que é preciso 
enfrentar o problema de frente, regulando a atividade e não se 
preocupando em proibir, pois certamente abrirá portas para a 
clandestinidade. Rode faz uma fala no mesmo sentido, reiterando que a 
APABF deve criar instrumentos econômicos para se beneficiar da atividade, 
pois a rnineração pode apolar projetos e açöes de recuperaçâo ambiental 
em diversos pontos do territOrio. Cecil fala que a APABF não concorda em 
inserir a mineração corno uso possIvel na zona de uso rnoderado. Concorda 
que deva ser inserida possibilidade de uso das atividades de interesse social 
e utilidade püblica e de baixo impacto. Votação: Favor a esse texto: 27 
votos (unanimidade) 

200  tópico. ZONA DE USO RESTRITO. Mineração sugere inserção do uso por 
atividade de interesse social e utilidade püblica de baixo impacto .... Prof. 
Sergio/ UNISUL pede questão de ordem e pede esclarecirnento sobre o que 

- 

	

	são atividades de interesse social e utilidade püblica. Gabriel faz leitura. 
Votacão: Favor a esse texto: 13 votos; Contra: 14 votos e 01 abstençäo. 

210  tópico: ZONA DE USO MULTIPLO. Mineração sugere possibilidade da 
mineração nas Lagoas. Gabriel menciona atividades rninerárias já existentes 
na Lagoa do Camacho. Cecil fala de processo que propunha urn estudo para 

Q,J1 

	

	
minerar numa area piloto nessa Lagoa - modulo experimental de 5 ha e 
que na ocasião a APABF pediu estudo para toda a area. Mas nunca recebeu 
esse estudo. Não sabe dizer se conseguiram licença do IMA e pede 
esclarecirnentos para o IMA. Deti menciona a estratégia de fatiar o 
licenciamento e que na época a APABF foi contraria. Bruno/ IMA diz que o 
processo de licenciamento está sob análise e que também pediram estudos 
complementares, envolvendo uma area maior, pela fragilidade do ambiente. 
Em votação. A favor a rnineração na zona de uso mltiplos: 03 votos. 
Contrários a mineração: 21 e 03 abstençôes 

(11 	"J220  tópico: ZONA DE PRODUçAO RURAL: Mineração sugere possibilidade da 
mineração nessa zona. Gabriel menciona que ha varias jazidas de areia e 
calcário nessa zona. APABF concorda corn inserção do uso minerário na 
zona de produçäo rural. Em votação: A favor incluir esse uso: 16 votos. 

1/ if Contrários: 09. Abstençöes: 02 

JCj 	23o tópico: ZONA DE USO RESTRITO: ACIM ACIG e SC PAR sugere excluir 
1Y 	declividade de 30% e manter 450  e 100%. Cecil menciona que o 30% é da 

legislacão estadual, que näo permite parcelamento do solo em areas corn 
/ declividade maior que 30%,  enfatizando que não está se dizendo que é APP 

essas areas. Samuel fala que de fato a Lei Estadual é mais restritiva, mas 
que construir uma casa, por exemplo, näo 6 parcelamento do solo. 



Pirnenta/CAIPORA e responsável pelo mapeamento do piano de manejo 
justifica tambérn peia questão da area de risco, pois são areas voitadas 
para 0 oceano e que ha perigos de ocupar, associado ainda a conservação 
da beieza dessas areas que precisam ser preservadas. Gabriel pergunta se 
a APABF está criando novas APPs. Pois se proibir de edificar em areas corn 
declividade rnaior que 30% implica em criar restriçOes econôrnicas. Rode diz 
que isso foi urn critério para zonear essa zona corno Uso Restrito, mas que 
necessariamente não deve significar impossibilidade de uso dessas areas. 
Franco sugere que se a justificativa é o risco, entâo que se coloque 
explicitarnente. Prof. René sugere tirar critério de deciividade e apenas 
inserir zonearnento dos promontórios. Em votaçào. A favor do texto original 
(30%). A favor: 21. Contra: 4 e Abstenção: 01 

240  tópico: ZONA DE USO RESTRITO. ACIM ACIG sugere incluir na 
descrição, não são permitidas novas construçâes "em desacordo corn a lei". 
APABF sugere "näo são permitidas novas construçOes, exceto aquelas 
construçöes de interesse social, utilidade ptiblica e de baixo impacto, 
conforme previstas na Iegisiação". ACIM e ACIG retiram a proposta e se 
sentem contempladas corn a redacão proposta pela APABF. Em votação. 
Favorávei a essa nova redação: 23 votos. Contra: 02 votos. Abstençöes:  

zero 

) 
250  tópico: ZONA PRoDucAo RURAL. Rizicuitura sugere incluir nos usos 
producão aquIcola e excluir termo "nâo concentrada" da frase ocupacôes ,..- 

	

(/ 	humanas. Arnaido e Prof. Sergio pergunta que tipo de atividade aquIcola, se 
pode espécies exóticas. APABF entende que é possIvel essas atividades na 
zona de producão rural (em tanques escavados e não lagoas). Em votação. 
A favor de incluir: 19 votos. Contrários: 04. Abstençöes: 03 

Encerrada o debate e votação dessa parte (zonas - categoria 1) e devido 
adiantado da hora, Cecil sugere que passemos a debater apenas mais dois 
tópicos referentes a uso e ocupação do solo que estavam originalmente 

\ propostos para serem debatidos em mesas de negociação (categoria 2) e 
que foi passado para categoria 1. 

/ 	260  topico: ZONA DE USO RESTRITO. Proposta da Fioripamanha de inserir 
norma que permita empreendimentos urbanIsticos sustentaveis que 

	

/ J 	promovam menor conservação de uso do solo para não esvaziar o conteüdo. 

	

ft 	/ econômico das propriedades. Ha divergências de entendimento, pois Pm 
maioria entende que zona de uso restrito não pode empreendimentos Al ) 
urbanIsticos. Rafael - Rasgamar entende que isso é abrir precedentes. L / 
Cidinha/ CCI entende que é dar urn jeitinho para empreendimentos de luxo 

	

JJ 	em locals que não podem, apenas utilizando a disfarce de "sustentávei". 	p 

	

ç 	Franco sugere que Rode e Cecil conversem para meihor entendimento da 
proposta. Val diz que isso é matéria vencida, pois no perIodo da manhã 
decidimos todos Os USOS da zona de uso restrito e que essa nova norma 
muda tudo o que foi decidido. Cecil diz que concorda que essa norm nào 



cabe em zona de uso restrito, mas que deseja conversar corn Rode sobre 
excepcionalidades. Nesse caso, Floripamanhâ retira a proposta. 

270  topico: ZONA DE PRODUcAO RURAL. Proposta da APABF de incluir 
norma que obriga controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras 
pelos responsáveis pelos empreendimentos situados em areas vizinhas as 
zonas de conservaçâo e uso restrito. Maicon/ Rizicultura menciona que é 
preciso ter cuidado para não atribuir culpa a determinados 
empreendimentos que "receberarn" eventualrnente espécies exóticas, 
citando caso de fugas de tilàpias, por exempic ou dispersão de Pinus pelo 
vento. Cecil diz que faz sentido e talvez seja o caso de propor uma nova 
redação que dê maior segurança jurIdica. Patricia! UDESC menciona que se 
haverá norma falando do controle, subtende-se que pode criar. Menciona 
que ate hoje no ha nenhum controle e rnuitas espécies exóticas estão 
disseminadas no território, como tilápias, bagres e carpa-capim. Guarache 
cita exemplo da Brachiaria que pode é espaihada pelo vento, como isso 
poderá ser controlado e como a APABF poderá controlar. Gabriel entende 
que a APABF precisa discutir isso também na tripartite, pois Estado licencia 
piscicultura e aquicultura. Cecil sugere que se rnodifique a redacão, 
especificando apenas a silvicultura: é obrigatório o controle e 
monitoramento de espécies exóticas invasoras pelos responsáveis pelos 
empreendimentos de silvicuitura em areas vizinhas a zonas de conservação 
e uso restrito, conforme definiçôes acordadas na comissão tripartite. Em 
votação. 25 a favor. Contra e abstençOes (0). 

28 de setembro de 2018 

Karma! COMAM dá as boas vindas. 0 dia é iniciado corn apresentação 
daquelas questôes relativas ao zoneamento que a plenária entendeu que 
precisarn ser meihor debatidas. 

280  tópico: ZONA REFUGIO BALEJA. Prefeitura Garopaba pede exciusão da 
praia do centro e praia da Silveira como areas refügios. Nereida argumenta 
que no canto sul da praia de Garopaba ha usos mtltiplos e que na praia da () 
Silveira ha também muitos outros eventos. Cecil menciona que a definição 

_7r>s areas refugio das baleias foram criadas pela IN Ibama em 2006 e 
?ugere manutenção no piano de manejo ate que sejam feitos estudos que 

apontem a possibilidade de exclusão e ou inclusão de determinadas areas jjL 
refügio. Guarache fala que adiar essa decisão poderá demorar rnuito, pois/ J 

,./ quaiquer alteraçäo ira demandar muitos esforços. Sefton/ esportes também 9 
vai ao encontro dessa observação. Nereida/Pref. Garopaba pergunta a 
Karma! Instituto Australis o ano dos estudos que embasaram a criação das 
areas refugio. Karma responde que são de 2005. Nereida fala que são muito 
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refgio são urn instrumento de cuidado corn as baleias e que é bern 
j importante mantê-ias no Piano de Manejo. Ledio/ ASPECI comenta que h 

urn trafego intenso de barcos da esca artesanal na praia central de 

(( ' 	 1 



Garopaba e que a APABF prioriza muito as baleias e pouco a pesca 
artesanal. Fala que precisa meihorar Os estudos para facilitar a vida dos 
pescadores. Karma - Instituto Australis mnforma que está em processo de 
revisäo do uso das areas refugio pelas baleias e que em breve os resultados 
sero apresentados. Menciona ainda que tern duvidas sobre se o Piano de 
Manejo poderá mudar a IN que criou as areas refugio. Cecil fala que no 
canto sul da Praia de Garopaba é permitido a atracação de barcos, sendo 
apenas proibido esportes náuticos rnotorizados. Relembra que a IN é do 
IBAMA e que o PM não pode revogá-la. 0 que pode acontecer é o Piano de 
Manejo exciuir ou criar novas areas e automaticamente a IN IBAMA cairà 
em desuso. Frente a varias inscriçôes de fala, Deti relembra o acordo de 
objetividade das falas. Karma - COMAM explica que o Piano de Manejo 
poderá ser alterado, mas que alteraçöes de zonas requerern mais tempo. 
Sugere que nâo se crie zona refugio balela, mas que se crie normas sobre 
as areas refugio das baleias (que é uso temporario) na zona de usos 
rnüitipios. Franco sugere que fique como zona divergente ate resuitado dos 
estudos, estabelecendo prazos visando qualificar o processo. Cecil sugere 
que seja aceito a sugestão da Karma - COMAM de que não se crie a ZONA 
REFUGIO DAS BALEIAS e que fique generalizado como ZONA DE USOS 
MULTIPLOS, mas mantendo as areas refugio e todas as regras pertinentes a 
essa area e que podem ser alteradas mediante portaria. Ledio comenta 
sobre presença de baleias e que atrapaiham a pesca, pois elas levarn 
muitas redes causando prejuIzos. Em votaçäo proposta de mudar zona 
refugio para zona müitiplo, incluindo as areas refugio e todas as regras 
pertinentes. Favor: 25. Contra: 0 e abstencäo : 01. 

290  tópico: ZONA REFUGIO. SC  PAR sugere inclusão da enseada do Rosa e 	-v 
praia de Itapirubä na Zona Refugio. Karma! COMAM entende que esta 
contida no mesrno debate anterior. Devemos esperar estudos que definam 
novas areas ou não. Cecil relembra que a praia da Ribanceira já foi 
aprovado pelo Conapa como nova area refugio e que será publicada na 
Portaria do TOBE. Assim quando se revisar a portaria das areas refügio essa 

\ area será incorporada. Em votaçâo: aprovado por unanimidade. 

/7  30° topico: ZONA USa RESTRITO. Esportes pede que seja possivel inserir 
mnfraestrutura de ranchos de pesca e observacão de baleias por terra, apolo 
ao esporte e turismo e escolas de surf. Karma - COMAM entende que já está . 
contido na zona de uso restrito, desde que sejam estruturas rüsticas. Ledio [ 
fala dos conflitos entre pesca e esportes. Sefton - esportes reitera a 
importância dessas infraestruturas para o desenvoivimento econômico e 

& 	cultural da regio. Cecil fala que a APABF concorda que seja possIvel a 
implantacäo dessas infraestrutura é importante para o turismo e esporte. 	1-1 

Kika - SPU alerta para o alastramento de containers nas praias que afeta a 	A) 

I..X 	paisagem. Ela menciona ainda a importância do Projeto Oria. Cida/ 
representante da pesca reforça a importância de debater a pesca artesanal 
nessas areas. Em votaço: a favor da proposta de inciusão desses usos: 20 
votos. Contra: 0 e abstencôes: 05. 



310  tópico: ZONA USO MULTIPLO: Esportes pede que seja possIvel inserir 
infraestruturas de apoio a eventos esportivos e apoio a pesca e observacão 
de baieias. APABF sugere que essas estruturas sejam temporárias, uma vez 
que essas areas são ambientes de praia, que não permitem impiantação de 
estruturas fixas. Kika cornenta sobre informaçöes equivocadas de que a 
União repassou para MunicIpio a responsabilidade de fazer a gestâo da aria. 
Menciona que as Prefeituras precisarn assinar Termo de Adesão. Cecil 
sugere que se inciva que essas infraestruturas são temporárias e que 
devem respeitar normativas especificas do Patrimônio da União. Sugere 
ainda que essa redação tambérn seja inclulda para norma idêntica aprovada 
anteriormente relativa a zona de uso restrito. Em votação. A favor da 
proposta: 26 votos (unanimidade) 

320  tópico: ZONA DE USO DIVERGENTE. APABF sugere apenas alteracão de 
texto na descrição dessa zona. Guarache de acordo corn a descrição, mas 
expressa preocupação corn o prazo que essa Zona que é temporária e que 
ira rnudar de status quando a justiça tornar uma decisäo, incorporando-se a 
outra zona da APABF. Fala também que caberá ao CONAPABF definir em 
qual zona serão incorporadas as "zonas divergentes" pós-decisão judicial e 
que independente do tempo da Justiça, o Conseiho precisarâ definir quando 	--- 
e corno ira decidir qual zona. Prof. Sergio cornenta que a descrição esta / 
confusa, pois diz que a Zona "é uma area". Cecil fala que será feita uma V 
revisão geral para evitar esses equlvocos. Karma - COMAM fala que se a 
Justica decidir que as pessoas podem ocupar será incorporada coma Zona 

( 	/"\ Moderada e caso tenharn que ser demolidas as edificaçôes, provável que 
passe para zona de uso restrito. Guarache e Franca entendem que é 
importante o Conseiho ser ouvido nessa decisão. Cecil fala que está de 
acordo 	que 	se 	insira 	esse 	dispositivo. 	Em 	votacão. 	A 	favor: 	27 7 
(unanimidade) 

330 tópico: 	ZONA USO DIVERGENTE. APABF sugere incluir a primeira 
quadra da Praia da Barra e APP de lOOm do canal de acesso da Lagoa de 
Cnr 	n4-.I 	f- 	 Fn its r I - C \ ni-sr 	in 	n i rn in ,An 	 ( - 
L.I IUI IIUUU L.I II VULUU'j. U IUV'JJ 	.C.J) 1JUI  UI IUI III I IIUUU. 

34° tópico: ZONA USO DIVERGENTE. APABF sugere alteração textual nos 

	

/ 	
objetivos. Em votação. A favor (24). 

350  tápico: ZONA USO RESTRITO. APABF sugere inclusão textual na 

V 4 	descrição da zona. Mais especificamente uma frase que estava coma norma 
'I foi incorporada na descricão. Plenária lembra que já isso já foi definido 

ontem e que a redação inclui permissão para construçöes, desde que de 

"\ L 	interesse social, utilidade ptbIica e baixo impacto. Ha varias consideraçöes 

	

C' \\ 	sabre trocas de palavras. Cecil pede que a Plenária nâo se apegue a 
palavras, pois a intenção é evitar longas discussöes e pede confiança que a 

	

NJ 	APABF ira revisar os textos. Fala que h6 outros três itens que são 



meramente revisäo de texto. Viadimir/IPHAN fala da necessidade de inserir 
urn glossário para conceituar diversos termos, como "natureza rüstica". 
Guarache fala que é meihor não fazer glossário depois da aprovação do 
Piano, pois dependendo do conceito alguns podern nâo concordar. Em 
votaço: A favor de que a APABF Ira revisar Os itens "revisâo textual" corn 
bastante acuidade. A favor: 23. Contra (0). Abstenção (1). 

360  tópico: ZONA USOS MULTIPLOS. APABF propOe nova redação nos usos 
permitidos, 	trazendo 	para 	esse 	urn 	item 	que 	estava 	como 	norma, 
especiflcando 	a 	permissão de 	aquicultura 	em 	lagoas, 	desde 	que 	corn 
espécies nativas. Marcelo/EPAGRI fala que a aquicultura está em franca 
expansão em todo mundo e que pode ser fonte de renda para pescadores. 
Guarache fala que corn pacote tecnológico é possIvel criar exóticas corn 
segurança. Ele tambérn fala que a APABF no dará conta disso, pois muitas 
lagoas estão 	parte 	na APABF e parte fora. 	Pergunta 	como 	isso será 
controlado. Cecil fala que proibir espécies exóticas é uma questão que a 
APABF defende forternente. Ale! EKKO BRASIL sugere que se exclua a 
aquicultura 	da 	zona 	de 	usos 	mültiplos. 	Rodrigo/ 	UNISUL fala 	que 	os 
conseiheiros precisarn se informar melhor sobre o impacto das espécies 
exóticas na conservação da biodiversidade. E que já acontece casos de 
muitos prejuIzos ambientais e econômicos. Em votação. A favor do texto Yy 
sugerido pela APABF: 22 votos. Contra: 4 votos e abstenção: 01.  

Vencida o debate e votação desses itens, a Plenária passa a apreciação de 

Qf 	objetivos. 

370  tápico: OBJETIVOS ESTRATEGICOS. APABF sugere inclusâo do objetivo 
"promover o ordenamento e controle das atividades de observaçäo de 
cetáceos, por água, terra e ar". Cecil argumenta que esse objetivo 
(desdobrado do 10  objetivo) reforça o entendirnento da APABF sobre 
observação de cetáceos. Em votação. A favor inclusäo: 24 votos . 

\ (unanimidade) 

tópico. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. APABF sugere inclusão do objetivo 

Ito'— "promover o monitoramento, controle, gestão da informação e 
ordenamento das atividades pesqueiras. Cecil traz argumentos. Em 
votação: a favor da inclusäo: 26 votos (unanimidade) 

/ 

(1 	/ Nesse instante passa-se a análise, debate e votaço de normas. 

390 tópico: Norma Geral. FloripAmanhâ sugere inclusão de norma "quando 
o zoneamento previsto neste piano de manejo conflitar corn a previsäo do 	'! 
Piano Diretor Municipal, prevalecerá a regra municipal quanto ao uso e 

Li 	ocupação do solo, sem prejuIzo da incidência das demais normas jurIdicas 
que tratam de restriçOes adrninistrativas de usos previstos no Código 
Flo estal e Lei de Parcelarnento do Solo", ode argurnenta que se no incluir  

'2 4: 



essa norma, a APABF estará rompendo corn o pacto das oficinas de que 
debateria corn as prefeituras as incoerências, mas do jeito que o Piano está 
propondo zonas está sendo impositivo. Cecil fala que não se está rompendo 

pacto, porque em momento algum se faiou que se aceitariam tudo que os 
Pianos Diretores trazem, pois se assim fosse, näo faria nenhum sentido 
elaborar o piano de manejo da APABF. Procurador Martin fala que o 
entendimento é competência comum legisiar sobre ocupação solo e 
ordenamento territorial em Unidades de Conservacão e que em algumas 
situaçôes o Piano de Manejo da UC pode, sirn, se sobrepor aos Pianos 
Diretores. Cecil reforca que sempre foi coerente, porque jamais a APABF 
deixou de conversar corn Prefeituras e Câmaras de Vereadores, que sempre 
buscou o diálogo. Faia também que deixou claro que, em algumas situaçöes 
de não convergência entre PM e Piano Diretor, poderia sim, o Piano de 
Manejo gerar inseguranças jurIdicas. Em votaçäo. A favor de incluir essa 
norma: 06. Contra: 19. AbstençOes: 03. 

400  tópico. Norma Geral. IMA sugere inciusão de norma "competência sobre 
iicenciamento ambientai... " . Representante do IMA não está presente para 
defender essa proposta. Cecil comenta que em princIpio concorda, mas 
reforça a necessidade de criação de comissão tripartite e sugere que se faça 

/ 	) 	uma discussâo na hora do aimoço, trazendo uma proposta para tarde. 
Comenta que isso é váiido para outras duas normas que IMA sugere 
inclusao. Pienaria de acordo que se discutam p6s 0 aimoço. 	 , 

410 tópico. Norma Geral. IMA sugere inciusão de norma "a impiantação de 

f) 	
atividades consideradas de utilidade püblica.... ". Cecil comenta que a 
redação está confusa e sugere discussão a tarde. Pienária aprova. 

420  tópico. Norma Geral. Mangue Vivo e Mineração sugere inclusâo de 
norma "mantido o direito de continuidade das atividades consolidadas, em 
exercIcio e aquelas já autorizadas, etc.. " . Gabriel pergunta o que vai 
acontecer corn atividades, como oficinas mecânicas dentro de zona uso 
moderado que não prevê esse uso. Cecil sugere que seja discutido a 
posteriore, juntamente corn tema do licenciamento. 	 C2i 
430 tópico. Norma gerai. APA sugere inciuso de norma: é proibida a 
instaiaçao de redes de energia eiétrica em APPs sem autorizaço dos órgãos 
ambientais competentes. Cecil defende a proposta, e Rode comenta que 
considera adequada. Favor: 21 votos, Contra: 3 Abstenção 1. 

440 tópico. Norma geral. Floriparnanhã sugere reviso da norma "é proibido 
uso de herbicidas nas APPs de margem de lagoas e nos terrenos de 

/ \ Marinha da APABF"...". propOe convergência corn ACIG e APABF, 

/ 	considerando outras propostas. Guarache diz que APA fala em proibir. E que 
pode haver necessidade de controle de algo maior, que exija defensivo. 
Rode esclarece que FATMA fez isso no parque do Rio Vermeiho, contratando 

1/ 	especiaiista e enfatiza as aspectos positivos de não engessar. Cecil propôe 
redaço de convergência, segue Floripamanhã, trocando herbicida por 
agrotóxico, e inciul é proibido o uso de agrotóxico nas APPs de margens de 
lagoas e terrenos de Marinha da APA, salvo nos casos de defesa pübiica ou 

4y 



adocão de medidas que assegurem a não contaminação dos recursos 
hIdricos. Cidinha comenta que se sabe que exisem várias situaçôes em que 
é necessário, mas que existem herbicidas alternativos para a mesma 
eficácia, e pede que seja contemplado na proposta. Kica gostou da proposta 
do Cecil, mas recomenda cuidado para não abrir exceçâo para controle de 
espécies exóticas invasoras. Carlyle adere a demanda e solicita que o texto 
priorize o uso de substâncias orgânicas e agroecológicas. Elisa pede outra 
ressalva de que se exija justificativa técnica para a autorização sem exigir 0 
uso de produtos alternativos. Cecil considera vaga a proposta, sem 
enxergar consistência técn,ca. Comenta também que já se retirou a 
necessidade de autorização da APA para a retirada de exóticas, e é preciso 
ter coerência. Kico menciona Os tratos culturais rnecânicos como soluçäo 
prioritária, e somente depois de esgotado se poderia utilizar defensivos. 
Patricia fala dos problemas que os agrotóxicos causam a saüde e sugere a 
proibiçäo de uso em toda a APA. Léd,o comenta da ressaca de 2016-17 que 
derrubou a rancho na praia Vermeiha, e das 11 horas da prala, que Ronaldo 
identificou como exótica, mas que foi utilizada para fixação da duna. Rode 
fala da necessidade de no engessar a APA, de ver cada caso, e que 
autorizaçöes pequenas e recorrentes esgotariam a APA de serviço. Rodrigo 
diz que cada caso tern outra soluço, que deve ser estudada, e propöe que 
a APABF seja livre de agrotóxico. Elisa diz que deve ser justificada a 

/ 	necessidade técnica, e que algo proibido pode ser justificado, como fica. '1 q 
Beftrame/ Comite Bacias Tubaro se apresenta e comenta sobre a proibição 
em terrenos de Marinha e pede esclarecimento, considerando que existern 
terrenos de Marinha corn e sem APPs, e como ficam Os acrescidos. Franco 

( 	 diz que as posturas so ernocionais, e no racionais e que a condição de 	fi 
fazer deve ser justificada, devendo ficar muito clara a responsabilidade da 	'I 
permissäo. Enfatiza. Elisa diz que existem dais pontos a analisar. A primeira 
é a alternativa a técnica, no podendo haver outra possibilidade. E se é 
possIvel exigir essa anuência a urn projeto apresentado por profissional 
habilitado que se responsabilizaria pelo uso do agrotóxico. Cecil voltando da 
emoção para a razão para encarninhar, analisando se podemos ter 
excecöes. Mantem-se a texto nas margens de lagoa e terrenos de Marinha, 
incluindo as acrescidos, salvo casos de defesa e saüde pCiblica, corn adoção 	r 
de rnedidas que garantam a proteço aos recursos hIdricos, corn 
justificativa técnica e corn autorização da APABF. Carlyle pede para Franco 

( l'/ reforçar a entendirnento de terrenos de Marinha para a banirnento do 
agrotóxico, citando ainda municipios e palses que estão avançando para o 
tim dos agrotóxicos. Cidinha reconhece as exceçôes, mas adere ao 
banimento, pois sabe que a defesa civil val justificar. Sabe de propriedades () 
no Rosa e no Luz que usam agrotóxicos para remover erva baleeira, em 
quase todas as propriedades do rnorro do Rosa e do Luz. Cita o Gaia, que 	\\j 

fj 	tern funcionários trabalhando para não ter e a vizinho não quer gastar e 
joga veneno. Guarache diz que no trâmite legal que toda a venda de 
agroquIrnicos tern urn receituârio que é assinado por urn técnico que passa 
a ser responsável pelo uso. Sefton diz que pode ser feito fácil controle junta 

/ as agropecuárias. Cida Ramos coloca que esse ponto é rnuito importante, 
por causa das lagoas, o problerna do agr áxico. As águas esto verdes, 



azuis, coloridas, e Os pescadores estão corn probiemas de pele. Marcelo 
pede esciarecimento sobre as APPs e terrenos de Marinha. Cecil esciarece 
que são os dois, nas APPs de margem de lagoa e nos terrenos de Marinha e 
acrescidos. Franco comenta que deve ser urn objetivo para toda a APA, mas 
corn ponderação, pois pode haver urn rizicultor que está caminhando para 
ser orgânico, mas que precisa ter viabilidade. Mas que APPs é 
inquestionável. Devemos ter urn piano para tirar Os agrotáxicos da APA. 
Este é urn tema extremamente precioso. Patricia diz que Os agricultores 
devem ter urn tempo para se programar para retirar, e que na oficina do 
Rincão desde que a prefeitura proibiu para limpar as ruas, a popuiacão de 
mesodesma retornou. Cecil sobre a fala da Cida, que se está propondo 
proibir agrotóxicos, que é urn passo rumo a urna APA livre de agrotóxicos, e 
que as exceçöes são exceçôes a essa regra. E que o caso das lagoas não é 
por uso para saüde pübiica, mas uso indiscrirninado. A APA tern urna açâo 
de gestão para avançar no entendimento corn a rizicuitura, no sentido de 
construir uma proposta para transicão para a rizicultura orgânica, e que são 
avanços que o Piano de Manejo está trazendo. Sergio diz que a proibicão 
fica estabeiecida, mas o problerna são as exceçöes, que é urn paradoxo usar 
urn veneno para meihorar a qualidade de vida. E se está assumirido que 
não existe aiternativa tecnológica, o que não é verdade. Sebastião fala do/TT>i47 
trabaiho que existe corn a UNISUL para pesquisa sobre controle natural de 
insetos. Procurou a SDR para discutir a viabilidade, a UNISUL para corneçar 
o trabaiho. Faz três anos e não prosperou. FACISC já teve três moçOes 
cobrando do governo do estado Os recursos. Guarache pede ajuda aos 
advogados, que o abuso não deve impedir o uso. Os abusos levantados 
devern ser coibidos. Que a regra está posta, e estamos tratando das 
exceçôes que existem ou poderão existir. Em votação. Proposta "é proibido 
uso de agrotóxicos nas APP's de margem de lagoas e nos terrenos de 
marinha e acrescidos da APABF , sem aiternativa e em casos de saüde 
publica.." (REVER REDA(;AO). Favor: 7 votos. Contra: 17. Abstencäo (1). 

Em votação, proposta original "proibido uso de agrotóxicos nas APP's de 
margern de lagoas e nos terrenos de marinha e acrescidos da APABF". A 
favor: 15. Contra (4) Abstencão (5) 

\ 	450 tópico: Normas Gerais. ACIM - ACIG e Fioriparnanhã sugerem exclusão 
da Norma "é proibido retirar, mover ou danificar quaiquer objeto, peça, 
construcão ou vestIgio de patrirnônio cultural.... ". Guarache argumenta que 
não é competência da APABF legislar sobre o tema. Rode fala que isso já é 

/ 	competência de outras instituiçôes e que legislar sobre isso será atrair ' 

Li 	I poder de policia para a APABF e gerar conflitos. Procurador Martin entende 	2 

/ J 	/ que não ha conflitos, pois em caso de duas multas fica valendo a prirneira 

1/ 	Procurador diz que já existe jurisprudência e que sambaqui é considerado 

( 	patrirnônio natural. Rode fala que isso já é competência de outras 
instituiçôes e que legislar sobre isso será atrair poder de policia para a 

4 APABF e gerar conflitos. Entende que não ha conflitos, pois em caso de duas 

	

multas fica vaiendo a primeira. Procurador Martin diz que já existe 	11 



jurisprudência e que sambaqui é considerado patrimônio natural. Rafael fala 
que fiscalizacâo é competência comum dos órgos e fala da necessidade de 
major fiscalização sobre esse patrimônio que está sendo dizimado em vários 
locals, especialmente em Laguna. Cida menciona que na época de criação 
da RESEX, o argumento contrário era que já existiam normas suficientes do 
municlpio e que não necessitavam de outras. E que é importante que mais 
de urn órgão faça a fiscalização e cuide do patrimônio. Guarache fala que 
em urn pals quebrado é impensävel que vários órgäos façam a mesma 
coisa, pois isso é absoluto desperdIcio de recursos püblicos. Em votaço. A 
favor da exclusâo da norma: 5 votos. Contrários: 20 votos. Abstençôes: 1 

460  tópico: Normas Gerais. ACIM - ACIG e Floripa Arnanhâ sugerem 
exciusão da norma "os sambaquis ficarn protegidos em uma faixa de 200 m 
a partir da sua base..". Rode diz que o argumento é o mesmo do anterior 
acrescido que se faz necessàrio revisar o regramento do IPHAN, pois é 
possIvel que já exista essa regra e seria desnecessário recriar a mesma 
regra. APABF mantém a proposta de manutenção da norma. Rafael - 
Rasgamar defende igualmente a manutenção da norma. Rode pergunta 
caso 0 IPHAN tenha uma regra diferente, qual vale? Sugere que se indua, 
"na ausência de normas do IPHAN, permanece a regulamentacão da 
APABF". Cecil aceita sugestäo da Rode. Em votação: proposta de excluir 
toda a norma (3 votos). Proposta de manter o texto corn inclusão do 
adendo (23 votos). 

470 tópico. Normas Gerais. FloripAmanha sugere incluir norma "as 
atividades no interior da APA, no prazo de urn ano a contar da publicaçäo 

/Th 

deste Piano, deverâo adotar as boas práticas do setor, se houve, atinentes 
a sua implantação e operacão". Cecil fala que isso foi discutido na 2a  QPP, 	,, Z7  

mas que no houve consenso. Ele fala que será de muito difIcil 
cumprimento dessa norma e sugere que seja levado para o piano de acão 
ou como urn desafio de gestão, dentro de um programa especIfico, pois isso 
pode envoiver criaçâo de selos. Rode fala que a norma é justamente para 
diferenciar atividades que acontecem dentro e fora da APABF. Rafael 
interpreta que a norma está muito ampla e pode abrir brechas de usos em 
diversas zonas. Menciona que os termos "boas práticas" säo muito 
genéricos e causarão insegurança jurldica. FloripAmanhã retira a proposta. 	-/ 

480  tópico. Normas Gerais. Floripamanha, mineraçäo e mangue vivo 
sugerem exciusão da norma "é proibida a extração mineral em terrenos de 
marinha". ACIM, ACIG sugerem incluir na norma "em desacordo corn a Lei",  
Rode retira a proposta dela e está de acordo corn a redaçäo proposta pela  
ACIG e ACIM. Kika aceita redacão e sugere acrescentar, "desde que não 

/7\ esteja em ambiente de praia e APP". Cecil entende desnecessário criar,. 
norma geral sobre rnineracão, pois isso já está contempiado nas respectivas 
zonas que podem ter mineracâo. Fala que essa regra fala especificamente 

7)C.] de terreno de marinha e que existem terrenos de marinha em várias zonas. 
Ele sugere que se exclua essa norma geral. Sugere reviso se 1550 já näo 

/ está conternplado nos regramentos de usos das zonas já votados no dia 	,'? ._- 
anterior. Pienäria de acordo. 



490 Normas Gerais. FloripAmanha sugere inclusão de norma "Todo ponto de 
drenagem em dire cao aos rios, as lagoas e ao mar deverá ser dotado de 
equipamento de retenção de sOlidos para evitar o carreamento de resIduos aos 
corpos hIdricos. Nos pontos já instalados, o responsá vet pela drenagem terá o 
prazo de trés anos para sua implementaçao". Rode fala que isso evitaria toda 
a poluiçäo decorrente de caihas pluviais chegassem ao mar. Cecil fala que 
gosta muito da norma, mas se solidariza corn as Prefeituras que talvez não 
tenharn condiçöes de cumprir corn essa norma. Marcelo -EPAGRI diz que 
concorda desde que excetue os canals de drenagem das lavouras de arroz. 
Rode diz que já é legairnente proibido a rizicultura lançar seus efluentes 
sem tratarnento prévio. E que entende a importância de se dar urn prazo 
para adequaçôes. Bruno/IMA fala que é muito importante essa norma, mas 
sugere trocar a palavra equipamento por "infraestruturas". Prof. 
Sergio/UNISUL pede para especificar se essas drenagens so gerais ou 
sornente urbanas. Rode diz que apenas drenagens urbanas. As estruturas 
sâo redes ou caixas de suspensäo de sólidos e que precisam ser operados 
pelo MunicIpio e ou concessionaria do serviço ptiblico do saneamento. E que 
a lei do saneamento já prevê a implantação dessas estruturas. Nereida/ 
Prefeitura Garopaba fala que para votar precisaria ter urn levantamento de 
quantas "bocas de lobo" existem em Garopaba. Ronaldo/ APABF fala sobre 

,- 	colocaçäo de caixas de areia para carrear resIduos numa estrada em Rio 
Grande e que está sendo bem eficiente. Ele entende que precisa qualificar / 	> 
melhor a gestâo do saneamento antes de propor normas pontuais. Sugere- L 

se a seguinte redaçâo: "Todo ponto de microdrenagem urbana em direçäo 
aos rios, lagoas e mar deverá ser dotado de conjunto de medidas, 
estruturais e não estruturais, para retenção prevent/va para evitar o 

c/ 	
carreamento de resIduos sólidos aos corpos hIdr/cos. Nos pontos jã 
instalados o responsável pela drenagem teré prazo de 3 anos para 
apresentar seu piano de drenagem". Em votaço: A favor: 20 votos. 
Contrários: 05 votos 

Após almoço, é retomada a Plenária corn apresentaçâo do texto da norma 
sugerida pelo IMA que trata das competências do licenciamento ambiental. 
Cecil comenta que essa redaço busca englobar aspectos relativos 
continuidade de atividades em geral que já estão licenciadas na APABF 
incluindo mineração: 

500  Tópico: A proposta é "1. será exigida a manifestacão do ICMB10 no 
licenc/amento ambiental das atividades e empreendimentos a serem 

d 	instalados no interior da UC, nas hipóteses e corn os efe/tos a serem 

/7 definidos na comissão tripartite. 1. lserá exigida a man/festaçäo do ICMB10 
no licenc/amento ambiental das atividades e empreendimentos instalados 
no inter/or da UC em zonas onde essas atividades não estejam pre vistas, 
nas hipóteses e corn os efe/tos a serem definidos na Comissäo Tripartite. 
1.2 nas hipóteses que as atividades sejam proibidas naquelas zonas será 

\ (1 	exigida manifestação v/nculante na regular/zacão ou renovaçäo de licenças. 
j 1.3 Caso o ICMB10 decida pela inviabilidade do 1/cenciamento, a cessaçäo do 
.. empreend/mento ocorrerá após a justa indenização, se cabIvel. IMA no 



concorda corn a questão de que seja vinculante, nos casos que näo tern EIA 
RIMA. Val comenta que é perigoso colocar questão da indenizaçâo, pois 
poderá acontecer de atividades que estejam irregulares pedirem 
indenização quando cessadas. Cecil comentou que isso já é previsto em lei. 
Guarache diz que se na redaço da norma não houve consenso, pois o IMA 
nâo concorda que haja manifestação vinculante, ela não deve ser apreciada. 
Cecil responde que foi uma proposta do grupo, que não houve 100%  de 
convergéncia e isso será votado pela Plenária. Em votação. Favor item 1: 
25 votos. Abstençäo (2). Favor item 1.1: 25 votos. Abstenção (2). A Favor 
do Item 1.2. : 22 votos. Contra: 3 votos. Abstenção: 2 votos. A favor do 
Item 1.3: 24 votos. Contra: 0. Abstençôes: 3 

510  tópico: Norma da Zona de Uso Restrito. FloripAmanhã sugere uma 
inclusão no texto da norma 7 - é proibido o acesso de velculos motorizados 
nas dunas. Rode sugere incluir "salvo para o exercIcio de atividades 
autorizadas ou licenciadas". Rafael sugere que seja mantido o texto original. 
Guarache fala de situaçöes que precisa entrar velculos para retirada de 
espécies invasoras. Val entende que a ünica exceção que cabe trânsito 
motorizado em dunas é fiscalizaçâo e monitoramento. Rode comenta  
também sobre atividades licenciadas como instalação de parques eólicos/ 	f/'> 
que evidentemente requerem uso de velculos. Karma - Australis menciona 	c / 
os casos do monitoramento de praias que precisa atravessar dunas e 
também situaçôes de encalhe de animals marinhos. Cecil diz que concorda 
corn esses casos de exceçöes e que é preciso prever. Aqui se discute 
também que ha proposta de urn texto similar pelo Boto Flipper para Zona 
de Uso Mltiplo que fala das possibilidades de trânsito motorizado, carga e 
descarga em eventos esportivos, dentre outros. Grupo discute que a norma 
proposta pelo Boto Flipper é muito ampla ao mesmo tempo focada somente 
em eventos esportivos. Cecil salienta que também existem situaçöes de 	)\/ 

barcos de pesca amadora que precisam de urn trator para ser colocados no 	\V 
mar, citando casos que acontecem em Balneário Rinco. E sugere 
permissão de carga e descarga de barcos e jet skys desde que o carro no 
fique estacionado na praia. Rafael fala que precisa esmiuçar mais a norma, 
visando impedir que particulares façam contInuas e diárias cargas de 

" descargas de equipamentos nas praias. Samuel fala que é óbvio que deve 	\ ,/ 
permitir. Sugere-se colocar em votaçäo a norma 17 (zona usos mültiplos). 
A favor: 21 votos. Unanimidade. Contra a incluso dos itens V e VI (caso de  
velculos de apoio a eventos devidamente autorizados pela APABF; carga e 

fJ 

descarga de embarcaçöes, sem permissão de estacionamento). 6 votos. 
Fica aprovada norma 17 (zona mCiltiplos) corn incluso do sub-item V e VI. 	))) 

Henrique/ CR9 pede a palavra para se despedir do grupo. Menciona que 
(/ 	está comprovada a maturidade do Conselho para vencer os desafios. 

Comenta que cada vez mais seremos demandados para fazer analises 
complexas. E que a grande aposta nas 41 UCs Federals existentes no sul do 

j Brasil (PR, SC e RS) é gerar bern estar, qualidade de vida e prosperidade. 
(I Menciona o cuidado que se faz necessário corn o fato que talvez estejamos 	I' 

I 	 I 



abarcando uma agenda corn responsabilidades maiores das que já se tern 
no presente. Diz que isso será visto corn cuidado pela equipe técnica em 
jurIdica em BrasIlia. Sai corn coração leve, orguihoso e contente de ter 
participado desse processo. Despede-se juntamente corn Martin Procurador 
do ICMBio. 

Considerando o adiantado da hora, observa-se a necessidade de se fazer 
uma plenária de mais 01 dia para finalizar o processo. Cecil sugere que 
façamos já na semana que vem, pois estará ausente nas 02 semanas 
subsequentes. Fica agendada próxirna plenária para 03 de outubro - 

quarta-feira, as 8h no IFSC. Aqueles conseiheiros titulares que não puderem 
devem acionar o seu supiente. No caso de impossibilidade de ambos, é 
possIvei indicar por oficio uma terceira pessoa. Ale do Instituto Ekko Brash 
informa que não poderá comparecer e desde já confia nas decisôes tomadas 
pela plenária. 

Retomando o processo de debate e votaçao das normas. Debate-se 
novamente a norma 7 do uso Restrito (é proibido o acesso de velculos 
motorizados nas dunas) sugere-se nova redacäo: "E proibida a entrada, a 
permanência e a circuiaçäo de veIculos automotores nas dunas, exceto Os 
veIculos mencionados a seguir, quando a serviço de suas respectivas 
atividades: (I) órgãos de segurança püblica, (I) órgâos ptiblicos de 

) 	conservaçâo e protecäo do meio ambiente, (III)servicos de emergência, 
serviços püblicos, de pesquisa e monitoramento; (IV) indivIduos que 	7' 

t
x' 

'~A 	somente possuern acesso as suas residências por essa via, devidamente 
cadastrados e identificados. (V) atividades licenciadas, conforrne item 
xxdesse piano de manejo e (VI) nos casos de velculos de apoio a atividades

C/-/
e eventos devidarnente autorizados pela APABF". Cidinha diz que acha 
inconcebIvei que aprovemos essa norma. Rafael também expressa 
preocupação sobre item da atividade licenciada, pois pode abrir espaço para 
Prefeituras para eventos licenciados pelas Prefeituras. Cecil esclarece que é 
somente para atividades licenciadas, conforme aprovado na norma anterior 
que trata do licenciarnento ambiental. Em votação norma do item I a V: A 
favor: 25 votos (unanimidade). Em votação o item (VI). A favor: 14 votos; 
Contra: 11 votos. 

520 tópico. Norma 9 da Zona de Conservação. Mangue Vivo e Mineraçao 
sugere exclusão da norma "é permitida a retirada de espécies exóticas 

' 	 invasoras, tais como pinus, casuarina e eucalipto, mediante autorizaçâo da 	\) r 
UC". Gabriel sugere exciuir, pois é do interesse social a retirada das 
exóticas e que isso so gera trabalho extra para APABF, e mesmo sob 	' 
justificativa que necessitam de PRAD, relembra que o ICMB10 não licencia. 
Cecil fala que säo areas sensIveis e que näo é quaiquer maneira de suprimir 
que serâ aceito, pois para a APABF é importante orientar e monitorar Os 

' processos de recuperação das areas degradadas. E que mesmo a APABF 
fJ 	não licenciando, é de praxe que ela peca PRAD. Também fala que o IMA não 

licencia supressâo fora de APP. Kiko chama atençâo que é suprimir é do 

/ interesse, mas que a retirada costuma causar mais danos do que a 
presença, considerando a entrada de caminhöes. Cecil sugere nova redação 

b 



"é permitida a supressão de exóticas, mediante autorização da UC". Em 
votação. A favor: 19 votos. Contra: 01 e abstenção: 01 voto. 

530 tópico: Insercão de norma na Zona Rural. Mangue Vivo e Mineração 
sugere incluir norma dispondo que a expansão urbana nestas areas seja 
previamente aprovada pelos entes municipais, conforme seus pianos 
diretores. Cecil sugere exclusão, pois já está estabelecido que as municIpios 
aprovem as mudanças de zona em seus pianos diretores. Mangue Vivo e 
Mineração concordam em abrir mao dessa proposta. 

540 tópico: Inserir norma que permita a expansão urbana na zona de uso 
moderado. Paulo - Mangue Vivo argumenta que as cidades precisam 
crescer e que também ha questôes relativas a REURB que regularizarä 
muitas areas consoiidadas. Cecil informa que a própria descrição da zona ja 
define que são zonas de expansão urbana. Mangue Vivo retira proposta. 

550  tópico: Norma 16 na Zona de Uso Mültipio. APABF sugere revisão do 

) 	texto propondo: é proibido a despejo de efluentes sern tratamento em 
corpos hIdricos em desconformidade cam os enquadrarnentos estabelecidos 
em norma. Arnaldo entende que é preciso qualificar (que tipo de 

/1 	 tratamento, que tipo de enquadramento, por exemplo). Ronaldo informa 
que o tipo de enquadramento é o dada pela Resolução CONAMA. Bruno 	/n 
sugere substituir o termo "despejo" por "lançamento". Rode sugere 
meihorar a redação: "é proibido o despejo de efluentes sem tratamento em 
corpos hIdricos ou em desconformidade corn os padrOes de iançarnento e 
enquadramentos estabelecidos em norma'. Em votação essa tiltima 
redação. A favor: 18 votos. Contra: 06 votos. 

560  tópico: Norma 2 na Zona Refugio. APABF sugere exciuir "é proibida a 
realização de eventos" e incluir norma "eventos esportivos e culturais são 
passiveis de autorização direta pela UC em conformidade cam as 
orientaçöes técnicas e normativas do ICMBio nas areas de refügio das 

' 	 Baleias Francas, no perIodo de ocorrência das baleias franca, excetuando-se 
os casos vedados na IN 102". Ivan sugere incluir "evento sustentável". Cecil 
entende que isso é muito vago, e que sera a autorização que ira definir a 

/ 	sustentabilidade ou não de cada evento. Em votação. A favor: 24 votos 

/ 	
(unanimidade) 

J 	Considerando o adiantado da hora, encerra-se a a processo de anaiise, 

Mf 	debate e votaçãa das normas. Franca pergunta se será possIvel vencer as 

F) 	IXI) pendências restantes corn apenas mais urn dia de pienária. Cecil informa 
que falta debater questOes relativas a zonas dos municIpios e temas 
associados a areas trnidas, mata atlântica, pesca e baleias. Apresenta a 
metodologia acordada cam o GT Piano de Manejo. Fala que a proposta é 
que as debates acanteçarn apenas nos grupos e que a Pienária não retome 

\\.- 	
debates e que se atenha apenas a votar os nçaminhamentos dos grupos. 



Ele explica a metodologia de votação. Vat sugere que se houver consenso 
nos grupos, cabe a Pienária retificar a decisão do grupo, mediante 
exposicão dos argumentos do grupo. E que a Plenária pede esciarecimentos 
somente naquelas situaçôes que não houve consensos. Guarache sugere 
que a Plenária vote mesmo que haja consenso, podendo inclusive votar a 
proposta original. 

Ainda sobre a Plenária, Cecil sugere que essa Plenária será suspensa e 
retomada na próxima quarta-feira. Foi aprovado por unanimidade. 

Passa-se para assuntos gerais/informes: 

Ale /Instituto Ekko Brasil entrega aos conselheiros uma pequena eco-bagde 
aigodão para coleta resIduos nos carros que traz como slogan "Eu amo a 
APABF: 01 território, 09 municIpios, muitas espécies". 

René! UFSC. Sobre edital de eleiçôes de cadastramento de instituiçöes nas 
próximas eleicöes de 22 de novembro, pede para que seja avaliada a 
possibilidade da UFSC encaminhar documentação, mesmo ciente que o 
prazo já expirou. 0 mesmo é reforçado por Bruno do IMA, que pede dilação 
de prazos para envio de documentos visando cadastramento no processo de 
eleição. Franco fala que essas instituiçöes são de suma importância para o 
CONAPABF e que cabe avaliar esse pleito. Guarache diz que isso deve ser 
decido pelo Comitê Eleitoral. Vat comenta que existe a Cornitê Eleitoral mas 
que a Plenária é soberana e teme pela possibilidade de abrir precedentes. 
Guarache fala que todos louvam a democracia, mas na primeira 
oportunidade quebram as regras criadas. Deti fala que a democracia "doi" 	-- 
quando eta não atende aos nossos interesses. Fata que invocar a itegatidade ' 
e ao mesmo tempo atropelar o processo de eiaboração do piano de manejo, 
corn judicializacão e fatsas informaçäes (piano de manejo não foi 
participativo) por parte das instituiçôes empresariais conseiheiras foi 
irresponsável, anti ético e desleal. Reitera que o comitê eleitoral, designado 
pela plenárha, para fazer urn trabalho, não está acima da Plenária. E propôe 
Comissão de Etica para anatisar a atuaçâo e procedirnento das 05 entidades 
empresariais consetheiras que judicializaram a Piano. Guarache pede direito 
de resposta e fala que Deti se acha dona do conseiho e que nunca respeitou 
a democracia, a menos que fosse do seu interesse. Diz que é urn direito de 
quatquer entidade procurar seus direitos sempre que se sentir lesada. (') 
Menciona seu tempo de dedicação ao CONAPABF e que não aceita a pecha 
de ser anti ético. Se desliga do Comitê Eleitoral e reitera que as entidades 	 - 
empresariais irão para justiça corn rnais força ainda. Franco reitera que não 
ter a IMA do Conseiho é uma perda enorme assim como a perda do 
Guarache. Pede que haja caima em respeito a tudo que foi construldo ate 
aqul. Mazinho fala da irnportância da coletividade no Conseiho e fala de 
questöes de respeito ao lugar e concorda corn Deti que as conseiheiras 
foram antléticas. Val menciona que a fala tao enfâtica da Deti é o pensar da 
rnaioria que ficou surpresa corn a pedido de suspensâo da ptenária na 
.Justiça. Diz que tern grande admiração pelo Guarache e que é preciso 
diferenciá-lo da entidade que o mesmo representa. Entende que ete 
desempenhou urn papel anti-etico pois está qui dentro o tempo todo mas 



quando os interesses de sua instituição näo forarn atendidos judicializou sob 
falsa informaço que no foi participativo. Fala tambérn que a judicialização 
ajudou muito a fortalecer a conseiho e o piano de manejo, haja visto o 
entendimento do Juiz. Cidinha fala de todo seu aprendizado nesse conseiho 
e de todo o respeito que se estabeleceu entre os conselheiros, mesmo entre 
ela e Guarache, corn todas as diferencas. E que sim foi urna traição da 
ACIM. E que hoje novamente foi inadmissIvel a falta de respeito corn que 
ele tratou a Deti, que jarnais foi ditadora nos processos de conduçâo do 
Conseiho. Fala que participação não se ganha no grito, se conquista corn 
arnor e muito diálogo. Que nesse mornento no existe panos quentes. 
Cairna e serenidade sirn. E que precisa se criar urna cornisso de ética. 
Karma! Instituto Australis fala que se sentlu muito incornodada e 
desrespeitada corn o posicionamento da ACIM, que através de seu 
conseiheiro acompanhou, decidiu e pactuou tudo o tempo todo 

Cecil sugere que o pedido de criaçäo de comissão de ética seja 
encaminhado na Pienária de dezernbro. Sugere tambérn que na próxima 
quarta-feira se decida sobre a possibilidade de dilatar prazos para cadastro 
processo eleitoral. Franca /Fundaço Gala cede a palavra para Gabriel que 
sugere que se abra novos prazos de 30 dias para credenciarnento de 
instituiçäes que desejern participar do processo eleitoral, pois no ha 
dividas sobre a irnportância do IMA e do IFSC no CONAPABF. Cecil coloca 
em votação Por unanimidade aprovada abertura de novos prazos para  
credenciarnento de entidades no processo eleitoral. Prof. Sergio pergunta 
sobre a possibilidade de credenciar o Comitê de Bacia no Conseiho. Val 
informa que o Cornitê näo tern figura jurIdica e que pelo atual Regimento  
Interno não é possIvel. Que a inserço do Cornitê de Bacia so é possIvel se 

ç 	 o regimento for alterado. Rode fala que a palavra é tolerância, pois é muito 
fácii tolerar aqueles que arnamos, rnas tolerar o diferente é justamente 
desafio. Menciona ainda que judicializar é urn direito de todos e que não 
podem ser punidos por isso. Fala ainda que provavelmente a tese de "piano 
nâo participativo" partiu exciusivamente dos advogados que costumam 
decidir sozinhos qual "tese" prospera numa açäo. 

Cecil faz urn agradecirnento a toda equipe do Piano de Manejo e equipe de 
apoio que foi fundamental para o pieno desenvolvimento da reunião. (2 

Encerrada a primeira parte da Plenária que fica suspensa ate 03 de 
outubro/2018. (ANEXAR LISTA PRESENA) 

CONTINUIDADE DA PLENARIA 03 OUTUBRO DE 2018 - IFSC 

Abertura: Retomada corn quorum de 26 conseiheiros. Cecil da boas vindas e 
explica metodologia do dia. Relembra acordos de convivência. 

O debate do Piano de Manejo é retomado corn a questão relativa a Zona de 
Usa Restrito, em que a APABF traz uma proposta. 

@ 



Plus 

Y 

560  tópico: ZONA DE USOS RESTRITO (descricão e locals). Cecil apresenta 
nova proposta, visando contemplar outras possibilidades de usos. No item 
a: texto revisado: areas costeiras de restingas fixadoras de dunas e dunas 
de norte a sul da APABF. "Aplica-se o regime próprio da Zona de Uso 
Moderado as areas localizadas dentro desta zona que no se configurem 
como uma das hipóteses descritas nos itens "a" a "j". 0 licenciamento de 
atividades e empreendimentos localizados nestas areas será concedido 
mediante autorizaçâo do ICMBio". 

Abre para esciarecimentos e debate 

Geraldo/ Ass. Surf Guarda Embai. Questiona por que a Lagoa do Ribeirão 
em Paulo Lopes ficou de fora de areas ómidas. Cecil responde que essa 
Lagoa está fora dos limites da APABF. 

Bruno/ IMA questiona que a proposta está diferente da norma aprovada 
sobre licenciamento. Cecil diz que é diferente nessa zona restrita. 

Seu Jaime/ Pesca Jaguaruna questiona como as Lagoas de Jaguaruna 
podem estar dentro de areas restritas se dela dependem centenas de 
pescadores. Cecil explica que as Lagoas estäo na Zona de Uso Müftiplo e 
que somente as margens é Zona de Uso Restrito, exatamente para impedir 
o avanco de empreendimentos irnobiliários. 

Franco/ Fundação Gala pergunta sobre questão relativa ao item c 
(declividade superior 30%). Entende que isso implica em inciinação de 180  

( 	/) 	e isso é quase nub. Sugere que precisa ficar claro que se o critérlo 
paisagIstico é de acordo, mas nâo como critério restritivo. Cecil informa que 
esse assunto voltará a ser debatido na sequência. 

	

Yn 	
Débora /Pref Imbituba pede atencâo que dunas ficaram de fora dessa nova 
redação sugerida pela APABF. Fol feita a correçâo. 

Bruno/IMA é favorável ao texto exceto o item que define que o 
licenciamento nessa area é vinculante. 

Em votação: Contrario ao novo texto: 01. Favor: 24 votos. Abstençáo (0). 

Vencido esse tópico, fundamental para continuidade dos debates e próximas 
decisöes e votacôes, passa-se ao segundo momento que é a debate em 
grupos, separados por municIpios (Garopaba, Imbituba, Laguna), em 
distintas salas e incluindo as representantes desses municIpios e 
especialmente as instituiçöes que propuseram contribuiçöes a minuta do 
Piano de Manejo. Cada urn dos três grupos ficou corn apoio de 01 técnico do 
ICMBi0 na moderaço e 01 apoio na planhlha no computador. 

Após trabaihos em grupo, o debate volta a Plenária. Inicia-se para 
apresentação das decisöes dos grupos, pebo municIpio de Laguna. 

570  tópico: Zona de Conservaçâo -UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
All BOTO FLIPPER sugerem ampliar limites da zona de conservaço desde o 

6 
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bosque de manguezal junto a Ponta do Daniel, no Ribeirâo (já inclusa), ate 
cerca de 450 m do rio Tubaro, numa faixa que margeia a lagoa Santo 
Antânio, desde a linha água ate cerca de 1 km para o interior do continente 
(acompanhando urna linha de diques existentes, facilmente observávei em 
imagens de satéiite).Foi aprovado por consenso no grupo de Laguna. Na 
Plenäria, em votação: Contra e Abstençäo (01). A favor: 27 

580  tópico: Zona Uso Restrito. Setor Rizicultura sugere que uma pequena 
rea passe para Zona Rural (parte sul da Lagoa de Santo Antonio e acima 

lagoa Garopaba suit trecho Tubaro. Grupo concordou desde que mantido 0 
marisma do entomb das Lagoas como Zona de Conservaçäo. Na Plenária, 
em votação: aprovado por unanimidade. 

590 tópico: Zona uso Restrito. Setor Imobilirio sugere passar para Zona de 
Uso Moderado - Loteamento Cadorim (Quadras A, D, G, L, M, 0, Q, V1  AA, 
EE, II, JJ, KK, LL, MM, NN, FF, HH, GG, DD e lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 da quadra BB). Lucas, representante 
do empreendimento Cadorim, informa que retirou proposta de passar para 
Zona Moderada area de 892.191,59 m2, registrada sobre a MatrIcula n. 
13.975 no Registro de Imóveis de Laguna. Respectiva area faz frente corn a 
entrada de acesso ao Farol de Santa Marta, a Rodovia SC-100 e também 
engioba 0 iado esquerdo da Barra do Camacho numa extensão de 
aproximadarnente 1.100 metros. Essa porçäo sugerem manter como Zona 
de Uso Restrito, mas pedern que area junto ao mar fique como zona uso 
moderado. Informam que no grupo não houve convergência, pois Rasgamar 
entende que toda a regiäo deve se manter como Zona de Uso Restrito, 
conforrne proposto originaimente na minuta do Piano de Manejo. Lucas 
esciarece que mesrno a area, que eventualmente for aprovada passar para 
Uso Moderado ainda cabe vários estudos geológicos e hidrológicos e 
respectivas Iicenças ambientais. Cecil! APABF comenta que essa pequena 
area em frente ao mar já está em processo de licenciarnento e que fol urn 
equIvoco da APABF zonear como zona de uso restrito. Na Plenária, em 
votação: contra: 11 votos. Abstençäo: 2 votos. favor: 13 votos. Aprovado 
passar para uso Moderado ia parte dos lotes e manter Restrito o iote corn 
matricula. 

600  tópico: Zona de Uso Moderado. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem alterar para zona de producão rural e outra parte 
para zona de uso restrito (na região dos campos verdes). Não houve 
consenso no grupo (19 votos favor; 2 contra) e também sugerem mudar de 
moderado para uso restrito próximo praia da Tereza, a leste rodovia SC 
100. Informam que também näo houve consenso no grupo, mas malaria do 
grupo concordou corn a proposta. Nos esciarecimentos, Samuei/ACIG 
pergunta o que o Piano Diretor de Laguna define para essas areas. 
Representante da Prefeitura esciarece que o zonearnento define como 
residencial. Na Plenária, em votação: Conträrios: 6 votos; Abstençäo: 03; a 
favor: 18 votos. 

610  tópico: Zona de Uso Moderado. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem duas alteraçöes de limites em diversas areas em 



Laguna passando para Zona de Uso Restrito. (a) Entre o limite norte da 
comunidade de Cigana, passando pelo limite leste da comunidade de Canto 
da Lagoa, ate o acesso sul da Praia da Gaiheta. (b) Areas alagadiças entre 
lagoas de Santa Marta e Camacho. Começa na borda norte da Lagoa do 
Camacho, na comunidade de Cigana, seguindo rumo oeste ate chegar ao 
dragado, limite das Gamboas. Dal segue sentido norte contornando as 
Gamboas, chegando a borda sul da Lagoa de Santa Marta. Deste ponto 
segue rumo leste, contornando a margem, chegando a Rodovia SC-lOU. DaI 
segue rumo sul, costeando a Rodovia chegando ao ponto inicial. Em 
Plenária, Maicon/Rizicultura fala da preocupacao sobre a possibilidade disso 
impedir a carcinicultura na região, que hoje estão paradas. Cecil fala que 
no se estará restringido novas atividades, lembrando da decisão sobre 
licenciamento para novos empreendimentos e definicOes da comissäo 
tripartite. Na Plenària, em votaçao. Contrários a passar p restrito: 9 votos; 
Abstenção: 1. A favor: 15 votos. 

620  tópico. Zona USC Restrito. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem incluir nos locais relativos a essa zona, toda a 
regiäo do aquIfero de Santa Marta. Informam que no grupo nao houve 
consenso. Rafael/Rasgamar fala da importância do aquIfero. Bruno/IMA fala 
da dificuldade de delimitar as areas que já estão ocupadas, decorrendo dal 
a dificuldade do grupo em convergir. Na Plenária, em votaçäo: Contrários a 
transformação total das areas sob o aquIfero em uso restrito: 10 votos, 

(

abstençäo 2; favor6veis:13 

JJ) 	Ha ainda diversos pedidos de esciarecimentos e no final todos estao 
esclarecidos  

630  tópico. Zona de Uso Moderado. IBF sugere transformar em zona de Uso 	—j 
Restrito diversas areas (Laguna: Loteamento Praia do Sol). Cecil esciarece 
que é necessário manter corno zona moderado, pois ha empreendimentos já 
licenciados nesses locals. Na Plenária, em votaçao: a favor manter texto 
original: 25 votos. abstenção: 1 voto 

Depois do alrnoço, retoma o debate. Cecil da as boas vindas ao grupo de 
visitantes de pescadores artesanais e pescadores esportivos - pesca 

\ 	subaquática. Relembra os acordos, especialmente sobre falas e votaçöes. 
Esclarece a metodologia da continuidade dos trabalhos da tarde que 

£ 	incluirâo grupos de debates sobre mata atlântica e pesca. 

	

/ 	Passa a seguir para finalizacão dos trabalhos da parte da manha referente 

	

/ 	ao zoneamento de Imbituba. 
N' 

II 	640 tópico. Zona de Uso Restrito. IBF sugere passar para zona moderado a 
area adjacente a area urbana consolidada na Vila Nova, em Imbituba, corn 
pastagem e vegetação ruderal. No Grupo houve sugestão de visita técnica 
da APABF e órgäos competentes de Imbituba. Na Plenária, Cecil pergunta se 
a ós vistoria da APABF for entendido que não cabe zona moderada, volta 



para Uso Restrito. Todos concordam. Na plenária, em votação: a favor 
proposta do IBF, somente após visita técnica: 27 votos (unanimidade) 

650  tópico: Zona Moderada. IBF sugere passar para Zona Uso Restrito 
Itapirubá norte. Informa que no grupo maioria decidiu por acatar essa 
sugestão do IBF. Na Plenària, Cecil pergunta a Prefeitura de Imbituba se 
nessa area não existem loteamentos em avançados processos de 
licenciamento. Debora/Pref Imbituba informa que não ha e que Prefeitura 
sugere que não seja ocupada essa zona. Gabriel! Mineração sugere que 
aqui também se faça uma vistoria em grupo da APABF e Prefeitura. 
Cidinha!CCI entende que nesse caso não cabe essa visita. Em votação: 
contrários: 4 votos. Abstencão: 3 votos. A favor da proposta do IBF: 22 
votos. 

660  tópico: Zona Uso Moderado. SC PAR sugere passar para zona de 
Conservação: dunas ribanceira, areas alagadas Ibiraquera, morro praia luz; 
morro rosa; morro praia d'água. Informam que no grupo não foi aceito, 
exceto o morro da praia d água que sugerem passar para zona 
conservação. Na plenária, em votação: a favor de passar para zona 
conservação somente morro da praia d'água: 28 votos; abstenção: 1 voto. 

670  topico Zona de uso Moderado CCl/ASPECI e F Agenda 21 sugerem 
passar para zona uso restrito Morro Rosa Norte, Morro Porto Novo ate a 

( 	praia do Luz; Morro Vermeiha e Morro Praia do Luz. Em Plenária, Val fala da 
importâncla dessas areas e que são definidas na Lei orgânica como areas de 
relevante interesse ecológico. Debora/ Pref. Imbituba diz que o Piano 
Diretor traz que vegetacão em estaglo avançado é APP. Diz que se o Piano 
de Manejo zonear como Restrito so reforça o PD de Imbituba. Ha düvidas 
sobre os locals e o grupo aponta no mapa cada uma dessas areas. Em 
votação. A favor: 22 votos. Contrários: 4. Abstençöes: 02 votos 

680  tópico: Zona Urbana. CCI! ASPECI e F Agenda 21 sugerem passar para 
zona moderada area central do morro da praia do rosa, incluindo caminho 
do Rei e estrada em direcao a praia do Luz e Ibiraquera. Keiia/ F Agenda 21 

(7( y ' apresenta o local no mapa. Informam que no grupo houve 6 votos a favor e  
01 contra. Samuel pede maiores esciarecimentos sobre Iocalização dessas 
areas. Em votacão. A favor proposta do CCI e outros: 26. Abstençöes: 2 

690  tópico: Zona Urbana. APABF sugere passar para zona Moderada 
entomb da iagoa do meio na Praia do Rosa, onde se encontram as 

' 	P usadas. A favor da proposta da APABF: 26 votos. Abstencôes: 2 

' 	 . 



700  tópico. Zona Urbana. APABF sugere passar Os locals Vila Araçá no Paes 
Leme para uso divergente. Em votação: a favor: 27 votos. (unanimidade) 

710  tópico. Zona Moderado. IBF sugere passar para Zona Urbanizada o 
loteamento Barra da Ibiraquera. Informam que no pequeno grupo, por 
consenso não aceitaram essa proposta. Debora/Prefeitura de Imbituba 
explica que esse loteamento tern urn protocolo de sustentabilidade corn 
várias condicionantes que precisam ser cumpridas. Em votaçäo: 26 a favor 
de acatar decisão do grupo e manter como zona moderada (proposta 
original). Abstençâo: 01 voto. 

Passa-se anáiise, debate e votação do zonearnento referente ao municIpio 
de Garopaba: 

720  tópico. Ferrugem Viva sugere passar para restrito: toda região do 
campo iagoa Encantada; o campo de duna denorninado deve se estender 
ate seus limites reals de hoje, próximo das residências da praia da barra 
adjacentes a duna e já existentes do lado sul. Não fol debatida na Plenária, 
pois Ferrugem Viva retirou as propostas. 

730 tópico. Zona Moderada. Fundacäo Gala sugere revisão texto - inclusäo 
de locals no texto para ficar de acordo corn o mapa: a. região da Prala do 
Ouvidor, Morro da Caranha e Sul da Prala da Barra; b. trecho entre as 
dunas do Ouvidor e a rodovia Sc 434 ate a lagoa da Encantada, em 
Garopaba; exceto as faixas marginais da Rodovia sc 434, Estrada Barra/ 
Lotearnento da Barra, Estrada/regiào da Limpa e entrada da Estrada Geral 
do Ouvidor que passariam para Zona urbanizada, seguindo adensamento 
das zonas propostas no Piano Diretor de Garopaba. Informa que 	

Ala 
 ( 

consenso no pequeno grupo. Na Plenária, em votação: 27 votos a favor 
(unanimidade) 

740 tópico: Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para zona 
urbanizada Os nücleos já urbanizados prala da barra, encantada, limpa, 	\ 
grama e entrada prala ouvidor (já urbanizada). Informam que no grupo 	.. 
houve consenso, exceto a região da Encantada (area do Gala - queEI 

	

\ 	sugerem manter como zona moderada), desde que qualquer alteracão no 
Piano Diretor Garopaba seja ouvida a APABF. Ledio/ ASPECI diz que os 

,q7y4 pescadores pedem que toda area do Gala näo possa ter construção, pois é 	,) 
area de mangue. Franco/ Fundação Gala ressaita que nenhum mangue serâ  
edificado dentro do Gala. Em votação: a favor: 28 votos. Abstenção: 01 

750 Tópico. Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para zona 

f 

	

	urbanizada a Ponta da Prala da Vigia. Rodrigo/ UNISUL menciona que o 

(VA Piano Diretor de Garopaba zonela essas areas já de forma bern restritiva 

jj (lotes de 1.500, 2.000 m a 3.000m corn taxa de ocupação de 10 a 15%). C\7 	cecil fala que zoneamento dessas areas foi definido como moderado, pois é 

	

'J 	exatamente o padrão estabelecido nesses locals que a APABF entende como 
adequado. Em votacão. A favor: 10 votos. contra: 12. Abstençöes: 03 
VO os. Mantida Zona Moderada na Ponta da V Ia. 	 I) / 

1*  



760  topico. Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para area 
urbanizada os nücleos j6 ocupados da Praia da Silveira. Prefeitura de 
Garopaba mostra no mapa essas areas, ressaltando que as demais areas na 
Silveira mantem-se como Zona Moderada. Arnaldo/ Boto Fliper pergunta 
sobre ntmero de pavimentos dessa zona urbanizada. Nereida/ Prefeitura 
Garopaba informa que a PD de Garopaba permite no máximo 2 pavimentos 
em todo o municIpio. Em votação. A favor: 09 votos. Contrarlo: 14 votos. 
Abstenção: 05 votos. 

770 tópico: Zona Moderada. APABF sugere passar para zona de uso restrito, 
dunas ouvidor, mata faixa na lagoa da Encantada e mata entre a duna 
ouvidor praia e estrada ouvidor e restinga de 300 m na praia do ouvidor. 
Informam que no grupo foi consenso, exceto a questão dos 300 m de 
restinga que já fol definido que restinga é apenas onde ha vegetaçäo 
fixadora de dunas. Também o grupo entende que a duna exposta já está 
corno zona restrita e que a base do areal - junto a Barrinha mantem-se 
como zona moderada. Deisi/APABF apresenta as areas no mapa. Franco 
reitera as cuidados que existem relativos as matas (ouvidor e vegetacão 
capao comprido na Lagoa Garopaba). Em votaçào: 29 a favor de passar 
para zona restrita mata em faixa adentrando Lagoa Garopaba e vegetaco 
de mata atlântica entre a praia e a estrada ouvidor e a duna (unanimidade). 

780  tópico: Zona Moderada. APABF sugere incluir a ia quadra da praia da 
Barra e margem de lOOm do canal da Barra como Zona de Uso Divergente.  
Informam que o grupo acatou por consenso. Cecil salienta que existem  
processos judiciais em curso nessas areas. Lembrando que na praia da 
Barra esta acontecendo processos erosivos que estão ameaçando derrubar  

as casas. Em votaçäo: A favor: 29 votos (unanimidade). 

	

L Vencida as questoes relativas a limites de zonas nos municipios, passa-se a 	/ 
debater questOes relativas a pesca e mata atlântica. Cecil orienta o trabaiho 
nos grupos e lista quais instituiçöes apresentaram propostas nesses temas. 
Das 15h55 às1911201), os grupos debatem em salas separadas os temas. 
Cecil e Dayani fazem a mediação do Grupo da Pesca. Ronaldo e Andrea 
moderam o grupo Mata Atlântica. 

As 19h30, a Plenária é retomada. Antes de apreciar e votar as decisOes 
tomadas pelos grupos da pesca e mata atlântica, Cecil pede para voltar a 
falar sobre decisào de reabrir edital para cadastramento de instituiçöes ao 
processo eleitoral do Conseiho, conforme decidido pela Plenária no final do 
dia 28 de setembro. Salienta que a decisão de casos omissos, cabe ao 

(7 	Presidente e ao Comitê Executivo decidir, conforme óltimo artigo do 

IY /) Regimento Interno. No entanto, reitera que isso não é um caso omisso, pois 
V[ 1J todo o processo eleitoral seguiu os ritos regimentais pelo Comitê Eleitoral. 	V 	' 

Acontece que algumas instituiçöes perderam os prazos. He entende que 
abrir exceção näo cabe. Sugere que as entidades conselheiras que 
perderam a prazo para se cadastrar continuem participando do Conselho, 
podendo inclusive participar de Câmaras Técnicas, pois a Regimento 

4 



permite que instituiçäes não conselheiras participem de câmaras técnicas. 
Franco fala da importância dessas entidades conseiheiras do setor publico 
(UFSC, IMA, Policia Ambiental e Marinha) no Conselho e se náo puderem 
ser conseiheiras, que se assegure a participação corn direito a palavra. 
Bruno/ IMA jusbfica a perda dos prazos por urn problema administrativo. 
Informa que ele pessoalmente rediglu forrnulário que acabou no sendo 
enviado para a APABF e Comitê Eleitoral. Pede que nesse caso excepcional, 
a Plenâria reveja e reabra o processo. Rode diz que estudou juridicamente e 
entende ambos os lados e que se a APABF e a Comitê Eleitoral tiverem 
disponibilidade de tempo devem re- abrir o processo. Val entende que é 
importante re abrir a processo eleitoral. Raquel/ UFSC informa que Ira 
abster-se da votação, pois não tern orientaçOes sobre como votar. Paulo do 
Mangue Vivo também diz que ira abster-se de votar, mas tern interesse na 
reabertura do processo, pals também perdeu os prazos. Em votação. A 
favor da reabertura do processo eleitoral: 16 votos. Abstenção: 07 votos. 
Contra: 0 votos. 

Passando para próximo ponto, Cecil sugere uma questão de ordern. Sobre 
as decisOes dos grupos Mata Atlântica e Pesca, ele sugere que a Plenária 
aceite os consensos desses grupos que dedicaram bastante tempo para 
buscar essas convergências, excetuandose aqueles pontos que os prOprios 
grupos desejem expor para a Plenária. Samuel expressa preocupação 
porque no debate dos grupos da manh, mesmo havendo consensos, houve 
votação diferente na Plenária. Ele sugere que a metodologia de apresentar 
cada urn dos pontos a Plenária continue. Val também fala que é contrário a 
votação em bloco e ou simbólica. Sugere votacâo ponto a ponto. Rafael 
também sugere que sejam apresentadas todas as decisöes. Walter! CEPSUL 
sugere que se apresentern cada proposta, mas que no se abra para  
debates e que se faça votaçâo direta. Aprovado por unanimidade que todos 
as pontos sero apresentados e votados sern debates, apenas questöes de 
esciarecimeritos seräo possIveis. 

Mas, antes de apreciar as decisöes de cada grupo, Cecil sugere que a 
Plenária analise e vote alguns temas que näo foram debatidos por nenhum 
dos grupos. Iniciando pelo tema das areas trnidas. 

X 790 tópico. Norma Geral. Floripamanhã sugere nova norma "E vedado o 
lançarnento de efluentes não tratados nos corpos hIdricos, direta ou 
indiretamente, bern como o lancamento de efluentes fora dos padrôes 
legais e regulamentares, inclusive os efluentes advindos do esvaziamento 
de areas da rizicultura e piscicultura". Rode relembra que isso já está na lei, 

/ ( 	 mas que é importante constar para atividade de rizicultura que deve ter 
seus efluentes como objeto de monitoramento. Maicon /rizicultura fala que 

4 a redacão obriga a piscicultura de tratar os efluentes e hoje näo 
obrigação, e que h6 uma autodepuracâo. Bruno/ IMA fala que ha 
lançarnentos contInuos, mas que no caso da piscicultura e rnaricultura é 

LI 	safra e que a norma proposta e urn avanco e estabelece maior segurança 
no licenciamento ambiental. Maicon sugere que seja revisto a texto e que se 
oloque "é praibido a lançamento de efluentes, em desacordo cam Os 



padrôes legais e regulamentares". Arnaldo/ Boto Flipper fala da importância 
de tratar o efluente como urna condiçäo de cultivo. Rode fala que a 
proposta visa monitorar a qualidade das águas lançadas tanto da rizicultura 
e piscicultura. Eta propOe nova redacâo: "é vedado o lançamento de 
efluentes nos corpos hIdricos, direta ou indiretarnente, fora dos padröes 
legais e regutamentares, inclusive os efluentes advindos do esvaziamento 
de areas da rizicultura e piscicultura, que deverão ser monitorados antes do 
lançamento". Em votação: a favor da inclusão dessa norma corn esse ültimo 
texto: 21 votos. Contra: 04 votos. 

800  tópico. Norma Gerat. Floripamanha sugere incluir "Em todos os canais e 
outros meios de bombearnento de água de rio, Iagoa ou mar é obrigatória a 
utilização de teta protetiva na entrada da água visando a não sucção de 
peixes, sem prejuIzo de outras medidas que se mostrarem necessárias a 
protecão da ictiofauna". Rode fala que a importãncia aqui é impedir entrada 
de peixes nas lavouras de arroz. Prof. Sergio/ UNISUL acha que essa norma 
é muito especifica e que não cabe. Sebastiao/ ACIRJ concorda corn a 
norma, pois de fato ha uma quantidade enorme de alevinos que entram nas 
lavouras de arroz e que não voltam mais para os rios, acontece inclusive 
urna mortandade, mas provável que por super lotação. Mas ele pergunta 
quem ira monitorar esse controle. Em votaçâo. A favor inclusão norma: 11 
votos. Contra: 08 votos e 05 abstençöes. 

810  tópico. Zona de Uso restrito. FloripAmanha sugere revisäo da norma 08 
que fala sobre proibição de drenagens e o esgotamento de areas Cimidas. 
Rode sugere que seja feita nova redação "são proibidas drenagens e a 
esgotamento de areas ómidas naturais e que apresentem espécies / J JK 
indicadoras de ambientes ürnidos". Bruno/ IMA diz que mesrno em areas 
artificialmente 6midas ha possibilidade de serem colonizadas por plantas 
indicadoras de areas 6midas. Rode retira a proposta. Mantido texto original. 

820  tópico. Zona de produçäo rural. Setor Mineração e Mangue Viva 
sugerem excluir a norma 3 (novos projetos de drenagem de areas imidas 
deverão ser submetidos e estudos de impacto ambiental e aprovação da 
UC". Gabriel! Mineração lembra que APABF não licencia. Cecil sugere 

\ substituir palavra aprovação da UC por autorização da UC. Bruno/IMA EL 
-sugere nova redaçäo: "novas projetos de drenagem de areas ümidas 

deverão ser submetidasa licenciarnento ambiental e manifestação da UC"... 	
7' Em votação. A favor: 26 votos (unanimidade) 

830  Norma Geral. FloripAmanha sugere excluir norma 5.5 (acesso pubtico 
aos monurnentos históricos, as praias, aos sItios arqueológicos e a faixa de 

'7Q marinha). Rode fala que o acesso ptiblico a praias é garantido e que 0 

IPHAN deve se manifestar o que a órgão define para os sItios arqueológicos. 
LY' 	E que faixa de marinha é passIvel de venda, regrada pelo SPU, e que a 

APABF não pode garantir acesso püblico a areas particulares. Wladimir/ 
IPHAN diz que não ha proibição de passar caminhando por cima de 
sambaquis. Cidinha, como condutora ambiental, expressa preocupa âo 



sobre acessos püblicos, mesmo que a pé, em sItios arqueológicos e que ha 
vários locals, como morro do Indio na prala da Ferrugem que estão sendo 
destruldos. Rode sugere nova redacäo "é garantido acesso pübiico aos 
monurnentos históricos, as praias, aos sItios arqueológicos, de acordo corn 
a Lel". Em votacão: aprovado por unanimidade. 

840  tOpico: FloripArnanhã sugere revisão textual da norma geral 5.6 (E 
proibida a interdiçäo, estreitamento ou desvio das trilhas de acesso e 
servidöes de acesso a margens de lagoas, sarilhos de pesca, praias e 
costäes no interior da APABF, considerando serem de uso tradicional da 
populacão local). Sugere nova redaçäo "fica garantido o acesso as margens 
de lagoas, sarilhos de pesca, praias e costôes, inclusive por melo de trilhas 
e servidOes, sendo vedado o bloquelo ou obstacuiizaçâo do acesso existente 
enquanto outro corn a mesma finalidade näo for executado e aprovado 
previamente pelo órgâo competente". Cecil /APABF entende que o texto da 
FloripAmanhâ está melhor. Val faz ressaiva que também deve-se proibir 
estreitamento dos acessos. Cecil sugere que se defina urn tamanho mInimo 
desses caminhos. Sugere-se que se estabeleça largura maxima de 1,5m. Ha 
duvidas sobre. Mantem-se que o importante é dizer que fica vedado o 
estreitamento e o alargamento das trilhas. Em votaçao: aprovado por 
unanimidade. 

1'- 
objetivo. APABF sugere que o detaihamento dado pelos universitários entre 
nas açöes ou programas do Piano de Manejo. Universitários de acordo. A 
proposta da APABF foi aceita por todos. Aprovado por unanimidade. 	 { 

Ainda relativo ao Objetivo 4.8 o SINDIPI sugere revisar texto, incluindo a 
pesca industrial. "Promover a gestao da pesca por meio do reconhecimento 
de territórios da pesca e valorizaçao da cultura em torno da pesca artesanal 
e industrial e dos saberes tradicionais". A proposta da APABF é manter a 
redação original retirando a palavra artesanal, ou seja, nao especificando o 
tipo de pesca. Especificar Os tipos de pesca no piano de açao (artesanal, 
industrial e amadora). Aprovado por unanimidade 

860  tópico: Zona Refügio Baieia (Area Reftigio na Zona Usos Mültiplos). 
ACIM/ ACIG sugerem excluir "pesca artesanal" dos usos permitidos dessa 
z,bna. Cecil explica o que säo areas refugio e o que pode e que nâo pod 	:-T 

s 

Passa-se a apresentação das propostas debatidas e encarninhadas pelo 
grupo da Pesca. 

850  tópico: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e BOTO FLIPPER sugerem 
revisão do texto do Objetivo 4.8 (Promover a gestão da pesca por melo do 
reconhecimento de territórios da pesca e valorizacão da cultura em tomb da 
pesca artesanal e dos saberes tradicionais). Sugerern alterar para Promover 
a gestäo da pesca por melo do estImulo ao automonitoramento e da 
participação social no delineamento de pesquisas, na criacão, comunicação 
e fiscalização das regras, visando o reconhecimento dos territários da pesca 
e a valorização da cultura em tomb da pesca artesanal e dos saberes 
tradicionais". A APABF sugere manter o texto original referente a este 



nessas areas. Não ha representantes das instituicöes proponentes dessa 
exclusão. APABF se manifesta contrária a exclusão da pesca artesanal nas 
areas reftgio da baleia. Eduardo/Pesca esportiva pergunta se a pesca 
amadora continua podendo atuar dentro da zona refigio da baleia e que ele 
pilota lancha que leva pescadores arnadores ate as ilhas para pescar 
anchova, na época da baleia. Seu Anastácio/ pescador artesanal dá 
depoimento de que é do tempo da caça a baleia. E que sempre pescou 
junto corn baleia corn respeito. Que ele sempre correu da baleia e não o 
contrário, pois a baleia é mais forte que sua embarcaçäo. Cidinha reforça a 
importância da manutenção da pesca artesanal nas enseadas. Foi 
esciarecido que a pesca amadora é possIvel dentro da area refügio da 
baleia, que a restrição é exciusiva para embarcacöes de lazer e esporte 
motorizadas. Não foi aceita a proposta da ACIM. Votação do texto original. 
A favor (14) contras (1) abstencão (0) 

Nesse mesmo tópico, a SC PAR sugere que a pesca artesanal deve ser 
apenas de tarrafa e linha, deve ser excluIda a rede de emaihe fixa nas 
zonas de refügio. A APABF é contra a proposta, pois não foi discutida corn o 
setor. Em Votação rnanutenção a proposta original. 	Aprovado por 
unanimidade. 

870  tópico. Zona Reñigio Baleia (Area Refigio na Zona Usos Móltipios). 
FioripAmanhã sugere revisäo da norma "São proibidas atividades náuticas 
motorizadas de esporte e lazer", incluindo a palavra Pesca. Para a APABF 
näo cabe incluir a palavra "pesca". A APABF não concorda corn a proposta. 

	

Ninguérn foi favoravel (unanimidade) a inclusão da pesca na proibição. 	! 2 
Mantida redaçâo original. 

880  tópico. Zona de uso Miltiplo. cecil esciarece sobre o zoneamento da'j ( ( 
/) 

	

	area rnarinha. Setor de Esportes, na norma 14 (E proibida a prática de 
esportes aquáticos e atividades náuticas no periodo de 10  de maio a 31 de 
juiho, durante a safra da tainha, nas praias do Luz, Vermelha, Ouvidor, 
Barrinha (Ferrugern Sul) e Rosa Sul) sugerern incluir "é permitida a prática 
de esportes aquáticos e atividades náuticas no canto sul da praia do Silveira 
250mts ao norte fica liberado em definitivo; bern corno, entre ilha do batuta 
e a barra de Ibiraquera". Patricia! UDESC sugere excluir as datas para 0 

	

Piano de Manejo não ficar engessado. A APABF não se posicionou em 	 - 

4 
 relaçào a proposicão de inclusão antes da votação. Em votação na Plenâria: 
A favor (14), contrário (0), abstenção (0) 

890  tópico: Zona de uso Mültiplo. APABF sugere excluir "costöes rochosos 
da Norma 12 (E proibida a prática da pesca subaquática em uma faixa de 
500 m, a partir da linha de base, ao redor da lIha do Batuta, do parcel do 
Ouvidor, da laje do carnpo Born e dos costöes rochosos) Votação para a 

I . 

	

	/ exclusão dos costöes rochosos. A favor (14), contrários (0), abstençôes (2). 
Em funcão do acordo, entre a pesca subrnarina e artesanal na pesca da laje 
do campo born, foi decidido por unanimidade de que esse local fosse 

) 	
i 	excluido do texto original (para esclarecimento ver discussão, ocorrida no 

rupo da Pesca, abaixo) 



Cecil justifica a proposta da APABF. No seria justo incluir os costöes, sendo 
que o setor nâo foi ouvido. Ele comenta que seria interessante trazer o 
setor para mais perto da APABF, trabalhando junto corn a APABF no 
monitoramento da pesca legal nos costöes. Fernando representando o setor 
da pesca amadora, informalmente, sugere excluir a norma 12. Ele diz que 
não poderia ter distinção entre categorias de pesca. Cecil retoma a palavra 
para responder alguns questionamentos e comenta que se a pesca 
submarina for proibida, a pesca de linha também teria que ser proibida, 
pois estaria inserida na mesma modalidade. A advogada do Sindicato de 
Pesca de Santa Catarina diz que tern leituras diferentes quanto a 
categorizacão entre a pesca de linha e a pesca subaquática. Ela diz que 
para alguns elas seriarn diferentes e, portanto, poderia haver normas 
diferenciadas para ambas. 

900  tópico: Zona de Conservação. SINDIPI sugere excluir a norma 10 (E 
proibido qualquer tipo de pesca na Laje do Campo Born e na faixa de lOOm 
em seu entorno). No grupo da pesca, os pescadores do Farol em nome do 
Arthur e do Kart, sugerem que seja lOOm do topo da laje. Ninguém 
concordou corn a proposta do SINDIPI (Unanirnidade). Em Plenária foi 
aprovado, corn redação revisada: é proibido qualquer tipo de pesca em urn 
raio de 100 m a partir da porçäo mais elevada da Lage do Campo Born. 

Cecil explica que essa norma foi acordada corn os pescadores do Farol. 
Artur (Pescador do farol) explica que no rnomento das oficinas 
provavelmente a delirnitacão da zona de exclusâo de lOOm foi interpretado 
de forma equivocada. Na realizada seria do topo da laje e no do seu 
entomb. Kart toma a palavra enfatizando que a pesca noturna deveria ser 
banida da laje. Cecil torna a palavra e diz que a APABF estaria de acordo e 
que o rnonitoramento dessa area poderia ser feita corn os próprios 
pescadores para avaliar se esta norma realmente seria efetiva para 

( 	 conservar os estoques pesqueiros. Após a APABF aceitar a sugestâo dos "-- 
pescadores do Farol, os pescadores amadores questionaram se eles 
tambérn poderiam pescar nessa nova circunstância. Corn a negação da 
APABF houve urna indignaço geral por parte dos pescadores artesanais. 0 
Cecil mantem a decisão. Kart torna a palavra e diz que pelos pescadores do 

	4K,  Farol aceita a pesca subaquática, desde que eles respeitem a linha dos 100 
rn. Cecil resume a ideia apresentada: Fica proibido qualquer tipo de pesca 
em urn ralo de 100 rn a partir do ponto mais elevado da Laje do Campo 
Born. A mesma laje tambérn foi retirada da norma onde consta a proibiço a 

Il

,  
pesca subaquatica, permanecendo apenas os 500 m do entomb da ilha do  
Batuta e Parcel do Ouvidor. 

1 )  

910 topico: Em Normas Gerais. FioripArnanhã sugere inclusão da Norma 

/ 	"Fica proibida a utilização de rede de espera em toda a região rnarinha no 
interior da APABF e nos ambientes lacustres de ocorrência de botos, 

'rv ressalvado os casos de autorizaçâo neste piano em razâo do zoneamento". 
Cecil esciarece que essa e outras normas que nâo foram consensuadas nas 

f 	' 	oficinas no devem ser debatidas e nem votadas na Plenária. Regras novas 
ão entram no Piano de Manejo. Ele sugere que devem entrar como desafio 



de Gestão. Prof. Sergio sugere que seja avaliada cada uma das sugestôes. 
Todos aprovam que essa norma näo seja debatida (não incluir essa norma). 
Aprovado por Unanirnidade. 

920  tópico: Em Normas Gerais. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem incluir norma "é proibido a retirada de mariscos, 
através de mergulho e de sementes de marisco em todo território da 
APABF, durante todo o ano". Sergio/ UNISUL sugere que isso debatido na 
respectiva zona e que não cabe como Regra Geral. Aprovado. 

930  tópico: Zona de Conservaçâo. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER retirarn a proposta de incluir norma "proibir qualquer tipo de 
pesca na faixa de 500 m ao redor ilha coral, entre 10  novembro a 10  de 
marco". Aprovado. 

940  tópico: Zona de uso mültiplo. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER retiram a proposta de inclusão da norma "é proibida pesca 
de cacelo a 150m ao redor dos parcels e nas lihas três irrnãs o ano todo". 
Aprovado. 

950  tópico: Zona de uso mültiplo. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER sugerem incluir norma "é proibido a pesca de arrasto de 
porta motorizado na APABF durante todo ano, exceto a artesanal. Grupo 
trouxe o debate para a plenária: Ledio fala que a pesca de arrasto é nociva 
para a pesca artesanal. Tiago/ representante pesca fala que dentro da APBF 
pescadores tradicionalmente usam a pesca do arrasto do camaräo em 
apenas 2 meses por ano e em barcos pequenos. Fala que é uma arte 
consolidada no território. Ele entende que pode acontecer corn pequenas 
embarcaçOes que atendam o requisito da INI 10 classificada como  
diversificada costeira (AB - ate 2 e motor máximo 18 HP). Cecil reitera que 
isso nâo foi consenso nas reuniöes corn a pesca industrial e que proibir a 
atividade do arrasto, mesmo que danosa, não ira auxiliar nos 
entendimentos que estão sendo construidos corn a pesca industrial. Walter 
/CEPSUL relembra que a pesca industrial já abriu mao de fazer arrasto de 	/ 
peixe dentro das 3 miihas da APABF. Cecil relembra que o arrasto industrial 
já é proibido 1 rnilha das pontas mais avançadas. Patricia! UDESC reitera 
que a pesca industrial vern toda de fora e arrasta na APABF e näo tern 	) -i 
nenhurna reiação corn o territário. Cecil fala que a Plenária é soberana mas 
reitera que não quer trair o acordo feito corn a pesca industrial, de que o - 
Piano de Manejo nao iria baixar restriçôes sem antes dialogar corn o setor 	 -' 

,. que demonstrou interesse em colaborar corn estudos e monitoramento dos 
/Y7) estoques pesqueiros. Ern votaçäo o texto: é proibida a pesca de arrasto de 

-" 	porta motorizado na APABF durante todo o ano. Favor: 13 votos. Contra: 

3.  
/ 	Cecil pede para constar em ata a discordância da inclusäo dessa norma, 

-,4JJ considerando o dialogo que corneçou a ser estabelecido corn a pesca 
industrial. Pois isso fere o acordo estabelecido. Pede ponderação da 

J7) 	Pienária. Cidinha diz que entende a posição da APABF e é ciente do diálogo 
[1 	corn a pesca industrial. Eia fala que no caso da pesca de rnergulho, o grupo 	(7 



voltou atrás em várias posiçôes, mas que relativo a pesca industrial deseja 
manter a proibição. Val diz que não sabe o que foi combinado corn a pesca 
industrial e entende que eles não demonstraram interesse em dar 
sequência ao diálogo, pois nem vieram nessa plenária. Sergio diz que tern 
solidariedade corn a estratégia de dialogar corn a pesca industrial. E que os 
conselheiros já abriram mao de várias medidas de gestão da pesca, e que a 
pesca de arrasto é a rnais predatória e não traz nenhum beneficio para a 
APABF. Cecil explica que o acordo corn a pesca industrial era fazer estudos 
e monitoramentos dos estoques pesqueiros assim como fazer rodIzio nas 
areas de captura de isca viva, por exemplo. Fala do pedido dos industriais 
de usar dados de rnonitoramento de bordo que hoje são ignorados. 
Menciona que ate aqui os pianos de manejo de APA's costurnarn baixar 
normas restritivas sem nenhuma consulta. E que aqui esta tentando se 
construir urna via diferenciada, a partir do diâiogo, outra Iógica. Importante 
estabelecer urn programa de médio e longo prazo de rnonitorarnento corn 
diversas condicionantes. Urn passo de cada vez. 

Cecil faz uma Proposta alternativa de norma: A pesca de arrasto na APABF, 
flca condicionada, ao cadastramento das ernbarcacôes no ICMB10 e adesão 
ao programa de monitoramento proposto pela UC e aprovado pelo 
CONAPABF. 	Em votacão: a favor: 13 votos. Contrários: 07 votos. 
Abstenção: 03 votos. 

960  tópico: Zona de Uso rnültiplo. Norrna 15 (é proibido o arrasto de 
qualquer espécie de peixe). APA sugere incluir "é proibida a pesca de 
arrasto industrial de peixes a menos de 3 milhas da costa nos limites da 
APABF). Aprovado por unanirnidade. 

IBF sugere "é proibida a pesca de arrasto de qualquer espécie de peixe e 
crustáceo. Não foi aprovado. Sindipi sugere excluir essa norma 15. Não foi 
aprovado.  

970  tópico: Zona de Usos Mültiplos. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 
BOTO FLIPPER retirarn as 3 propostas de inclusão de novas norrnas que 
tratam da (1) proibicão da pesca de emalhe de fundo a menos de 300 m 
dos costöes rochosos; (2) E proibido o uso de rede de ernalhe de 
superfIcie no perIodo noturno na area cornpreendida entre os rnunicIpios de 
Irnbituba e Balneário Rincão. (3) Proibir a operacao de embarcaçôes que 
atuarn na pesca corn isca-viva (atuneiros). Forarn retiradas, pois não foi 

	

/ . \ 
	consenso nas oficinas e vão para desafio de gestäo. Aprovado. 

980  tópico: Zona de Usos Mültiplos. APABF sugere incluir norma "as 	7 
atividades de pesca que ocorrem nesta zona estao sujeitas ao  

cadastrarnento das embarcaçöes e programa de rnonitorarnento e de 
j recuperação de espécies ameaçadas. Em votação: 13 votos a favor. Contra: 

10. Abstenção: 1. 

990  tópico: ZONA DE MANEJO RECURSOS PESQUEIROS. IBF propöe proibir 

	

(y) 	pesca de qualquer espécie de peixe e crustáceos. Plenária debate que essa 
norma já entrou em norma geral. APABF propôe proibição pesca industrial 
de peixes a menos de 3 rnilhas. Também 	o entra. Já está em norma 

I L 



geral. APABF sugere incluir "as atividades de pesca que ocorrem nesta zona 
estão sujeitas a cadastramento e programa monitoramento". Também näo 
entra. Já aprovada em norma geral. 

1000  Zona de uso mültipios. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e BOTO 
FLIPPER propôern reviso da norma 9 (é permitida a extração de mariscos 
para comercializaçâo somente aos pescadores artesanais local, provenientes 
do municIpio da APABF). Universitários sugerem meihorar essa redaçâo; "E 
permitida a extraçäo de mariscos para comerciaiização somente aos 
pescadores artesanais locals, provenientes dos municIpios da APABF, desde 
que sigam as regras definidas e estejam devidamente cadastrados em 
associação que realize a gestäo compartllhada com a APABF". Tiago/ 
representante pesca fala que não podemos obrigar pescadores a estar 
filiados a alguma associaçäo. APABF concorda com texto dos universitários, 
excluindo obrigacão de ser filiado a associação. Aprovado por unanimidade. 

1010  tópico: Zona de uso rniiltipio. Sc PAR sugere incluso da norma 
"atividades de pesca de emalhe nas areas marinhas dessa zona deveräo 
ocorrer somente fora da época de reproducäo da baieia franca). APABF 
entende que isso nâo foi debatido nas oficinas e que no devem entrar em 
votaço aqui. Aprovado unanimidade. 

1020  tópico: Zona Refógio. APABF sugere incluir nova norma "é proibida a 
coiocaço e permanência de redes de pesca na agua quando identificada a 
presença de baieia franca". Cecil fala que essa norma está de acordo com o 
que os pescadores profissionais dizem que não colocam redes quando tern 
balelas. Pescador Totó diz que é dificli curnprir, pois podem colocar rede na 
ausência da baleia e de repente ela aparece. Tiago também fala que é difIcil 
curnprir, embora reconheça a boa intençâo da norma. Mazinho ressalta que 
a proibicão é exciusiva para areas refuglo da baieia. Frente a varias 
consideraçöes da impossibilidade de cumprir a norma e a APABF de fazer o 
controle do cumprimento, Cecil informa que a APABF retira essa proposta. 
Aprovado. 

 
1030  tópico: Zona Refügio/ area reftgio. Mineração sugere inclusão norma 
"proibir redes de emalhe fixa (redes de espera) nas areas refugio". Cecil diz 

	

que já ha normativas especificas e que não cabe ser incluso no piano de 	[ / 
manejo. Aprovado. 

Relativo aos debates no grupo da mata atlântica. 
S 

1040  tópico: As norrnas relativas aos butiazais foram aprovadas por 
unanimidade.  

1050  tópico: Norma geral. IMA sugere incluir "qualquer intervençäo na 
vegetaco nativa iocalizada dentro do território da APABF estará sujeita aos 

1) 	
jiJ limites estabelecidos pela Lei da Mata Atlântica e código fiorestal". APABF 

J 	L2 	aceita desde que se inclua, exceto na zona de conservação. Deisi fala que o 
piano de manejo não destitul a legisiacäo existente, não havendo 
ecessidade de incluir esta norma. Gabriel fala que a APABF está criando 



normas contraditórias, e destituindo, sim, algumas leis. Ex. pode colocar 
urn farol numa iiha (zona de conservacäo), mas não pode cortar vegetacão. 
Em votacão: a favor: 22 votos. Contra: 01. Cecil sugere que isso Va corn 
destaque jurIdico. 

1060  tópico: Zona Uso Restrito. IBF sugere Revisão norma 1 (E proibida a 
supressâo vegetal, exceto para Os USOS permitidos na zona). Grupo decidlu 
excluir essa revisão. Na plenária, em votaço: aprovado por unanimidade 
manter a redaço original da norma 1. 

1070  tópico: Zona Restrito. Norma 10 (é permitido o extrativismo vegetal 
sustentável. Grupo sugeriu excluir essa norma, pois já está nos usos da 
zona. E nos usos sugere acrescer a palavra sustentável depois de 
extrativismo vegetal. Na Plenária, em votaçäo: aprovado por unanimidade. 

1080  tópico: Pagina 18. Zona Moderada. Norma 4 (0 corte de vegetação 
nativa somente poderá ocorrer quando devidamente autorizado pet o órgáo 
competente, sem ultrapassar o limite de 50% da area total do imóvel). 
Aprovada excIuso dessa norma no grupo. Em votaçäo na plenária: 
Aprovado por unanimidade. 

1090  tópico: Zona Moderada. Norma 5 (Devero ser recuperadas as areas 
de vegetaço nativa na proporcão mInima de 50% do imóvel, de acordo 
com regras do piano de recuperaçäo da vegetação nativa a ser elaborado 
pela APABF.) Aprovada exclusâo dessa norma no grupo. Em votaçäo na 

- 	Pienária. Aprovado por unanimidade. 

1100  tápico: Zona Moderada. Fundação Gaia sugere substituir a norma 5 
por "emloteamentos e condomInios, novos ou em processo de regularização 

em havendo fragmentos florestais, devero ser desenvolvidos corredores 
de fioresta". Aprovado por unanimidade no grupo. Na plenãria, em votação. 
Aprovado por unanimidade a inclusão da norma. 

1110  tópico: Zona de uso restrito. Item C - locals (esto incluso em zona 
de uso restrito; c. Os promontórios, pontais e costOes rochosos corn 
declividade superior a 30%. Foi pedido reviso desse item que foi votado na 
semana anterior, pois 30% de declividade representa 180  e isso é mInimo. 
Franco/ Fundação Gala sugere manter a norma do código florestal que é 
proibido ocupar zonas corn inclinaçào major que 450  Cecil reitera que a 

/ 	questão já foi votada. Plenária decide manter a votação anterior. Mantido 
texto original do item c. 

I 	'/J 
1120 tópico. Apreciação da missão da APABF que teve pequena revisão do 

,1 	texto aprovado na ia  OPP, por sugestão da COMAM-ICMBI0. Texto 
1sugerido: Promover de forma participativa açôes de conservação do 
patrimônio natural e cultural no território s 	das balelas francas. Em 

: 



votação: contrario a proposta da COMAM: 19 Votos. Mantido texto original 
da missão. "Promover, de forma participativa, açöes de conservaçâo do 
patrirnônio natural e cultural no território da APA da Baieia Franca" 

1130  tópico: Passam-se a votaçâo do inteiro teor do piano, especificamente 
os tópicos que constam na minuta e que não receberam nenhurna 
contribuicäo. Aprovado por unanimidade. 

Plenária é encerrada as 22h40, corn Chefe da APABF agradecendo a 
presença, foco e cornprornetimento de todo o Conseiho e apolo da equipe. 
Nada rnais havendo a tratar, Sandra Severo, Secretaria Executiva do 
CONAPABF, lavra a presente ata que será iida na próxima reunião ordinária 
do Conselho, para sua aprovação ou retificaçäo, quando entäo será 
assinada por todos Os que estavarn presentes, iistados ern listas de 
presenca, anexo e abaixo. 1 

-'-----' 	
- '1' 

7 



AAV 
A4t4 

L*4t 46g. 

ICMBIo 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INCTITUTO 011100 MENDEC DL CONSEnVAcAO DA BIODIVERSIDADE ICMBio 

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DABALELA FRANCA 

1NsTITUIç6ES 	- 27/09/2018 
SETOR GOVERNAMENTAL - 	 Quinta-feira 

Area de Proteco Ambiental da Baleia Franca - 
AnAnr/IrR,1nIr 
I-%r/-%Dr/ ILIVI DILl Titular: CeaY,à9btherhood Barros Suplente: Ronaldo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extenso  

Rural de SC - EPAGRI TituIar:Mcelo TubinoBortolan Suplente: Paulo José M Padilha 

Fundaç5o do Meio Ambiente - FATMA  
Titular: Felipe Mello Cunha Suplente: Bruno de S uza 	odré 

Instituto Federal de Educaço, Ciência e 
Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Titular:Joáo Henrique Quoos Suplen e: Elisa Serena 	andolfo Martins 

lnstituto do patrimônio Histórico e ArtIstico -, 
Nacional - IPHAN Titular: Vla4irFernando Stello Suplente:Ana Paula Citadini 

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

Policia Ambiental de Laguna 

/ Titular: Suplente:Robson Vieira 	 - 

- 	c\t-S 
LOCAL: GVittaApaba 



APAY 
4iec,4 
AZeYd1 % 

g.uz4 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INOTITUTO Cl UCO MENDEG DE c0NOERvAcAO DA DIODIVERGIDADE - ICMOics 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
Ic lo 

MMA 

INsTlTuIcOEs 27/09/2018 
SETOR GOVERNAMENTAL Quinta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rinco - PMBR 

Titular: Suplente:Paulo 1-lenrique 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: Nereida Monteiro Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba  
fO2 O (1 	tUJ ftift) 

Titular: lt-. 	ffiveffFT,  Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Uniâo em SC - 
SPU/Sc 

Titular Adelina Cristina Pinto/Kica Suplente Marina Christofidis 

Universidade do Estado de SC - Centro de '1 

Educaço Superior da Regio Sul - UDESC/CERES Titular: Re'Vó merdcCIho 
Suplente: Patric 	airSu 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
:- 

Titular: Prof-René Birochi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: 
- ccu Gq7L)?. 



APAY 
4U,A,.4 p,,0V-f.-ZV 

A4L Ic 
4e4 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INCTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcA0 DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
ICI€id 

MMA 

INSTITUIcOES 27/09/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira  

Associacâo dos Moradores da Praia dos 

Naufragados - AMOPRAN Titular Aderna( dEspirito 	o Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de I  

Ibiraquera - ASPECI Ti ulac Lédio da Silvera Suplente: Ervino Vicente 

Associacâo Empresarial de Garopaba - ACIG 

Titul r S muel 	ima Suplente: Victor Talenti 

c 
Associacão Empresarial de Laguna - ACIL 

Titular Ana Lui-Salgad 	de Farias Z 	 N 

Associaco Empresarial de Imbituba - ACIM 

;oaq  Joaq 	 uarache Leonardo Suplente: Maria Rgjria Pe/e/,r 

Associaco Empresarial de Jaguaruna e Sango - 

ACIRJ Tttr'Ev&do jila da Silva Suplent: Sebastião 4anueI Porto 
______________ 1 

Associaço Empresarial de Tubaro - ACIT 
Titular.Antoas Silvérto Suplente Luiz Antonio Duarte 

LOCAL: Gala Village/Garopaba 



APAY 
44 

At 4 
g4e 	F4ts€ 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO Cl IICO MEr4DLO DE coNcEnvAcAo DA DIODIVERCIDADE ICMBi0 

AREA DE PRoTEcAo AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITuIcOES 27/09/2018 
SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Quinta-feira 

Associaco de Surf Guarda do Embau 

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

Associaco Radio Comunita na Pinheira 

Tau Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros 

Conselho Comunitário de Ibiraquera - CCI 
Titular: MaAp Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Cooperativa para Conservaço e Proteco 
dos Recursos Naturais Titular: 	iz Henr 	ue Fragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Praia do Rinco - PPPR 

Titular: Suplente: Antonio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 

le Titula e 1enezes Suplentei Robson dos Santos 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 

(érf'  Titular: Suplente 	rio l3e(riues de Freitas 

LOCAL: 	Ifl ba 
C C?ci\ 



APAY 
4,zt 4 P'øec 
A0444t 44. 
4e 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE C0NsERvAcA0 DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 

AREA DE PROTEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
1CM10- 

MMA 

INSTITUIcOES 27/09/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Associacâo R3 Animal 

ristiane 	o 	snikovas Suplente: Leticia Aparecida Zampieri da Costa 

Associaço RASGAMAR na Defesa da Natureza 
supene João Gilbertp Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da \jA\ k1ft 4 
Praia da Ferrugem Titular: Maria Aparecida Malise Suplente: José Luis Nieto 

F 10 ri pA man h ( :rtL 	/JS21) 	fl 	ttt- 
Titular. Rode A/éIia Martins 	) Suplente: Alexandre M. Mazer 

Fórumda Agenda 21 Local da Lagoa de lbiraquera 

Titular: Ihara Ferreira Suplente: 	rieira 

FundaçoGaia V 

Titu\aT Sandr?ev? 
'upiente: Franco Adriano Werlang 

Instituto Ambiental Boto FIi 

Titular: ArnaloDAaral Pereira Granja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

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

LOCAL: Gala ViHagd a 



APAY 
4e4 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE c0NsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBi0 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

 

4ec f**; 

ICMB10 ICPBiÔ 
MMA 

lNsTrruIcOEs 27/09/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Quinta-feira 

Instituto Ekko Brasil 
Titular: Ales 

III 
a Bez Birolo Suplente: Aline Smart Leal 

Instituto lihas do Brash 
Titular: Alexandre Guimarães So de Castro Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo Qct 	\iC 
Titular: P9jloouglas Pereira -r 

Projeto Baleia Franca/Brash - PBF/Brasil 
Titular: Kprina Rejane Grob/ '.. Suplente: Eduardo Renault 

CONSELHEIROS 
HONORARIOS  

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha  

Valdecir José Mascarello  

LOCAL: G pth 
c 	( 



APAY 
e.4. 44 44e 

A4t 4 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBI0 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

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

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITuIcAO do 27/09/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira ( 

Name CoThpieto: Assinatura: 

A 	c i 
Nome Completo: Assinatura: 

t ' 	' 
Name Completo: Assinatura: 

/L 
No 	Completo: 

JR/ 
/ 

ju 
Assinatur:  

Name Completo: Assinatura: 

z (4 

Name Completo: Assinatura: 

Nome6eto Assinatua 7  

(.'c 
------ 

Name Completo: Assinatura: 

Name Completo Assinatura: 

- 	
- 	7 

LOCAL: 
SC--- 	6 



A PA 
44 j4414O 

41 I 

ICMBIo 

MINIS IERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONJsERvAcAO 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 

INsTITuIcAo do 27/09/2018 
CONVIDADOIOBSERVADOR Quinta-feira 

JI 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 

& ce~ 	 rf a __  

- 	 ----A NomeCompleto: Assinatura: 	 I 
3 

e 	- evac 
Nome Completo: 

- 

Assinatura: 

L- Cc ç n 	yct 

Nome CoppIeto: Assinatura: 	 /) 
G 	 d 

/r 
Nome C 	pleto: 

Cj 
Assinatura: 

Nome Completo: 	 / Assinatura: 	 - 	 - 

J / Nome Completo. Assinatura. 

( 

J'r Nome Completo Assiriatura. 	
/ 

iA i 	(C 	I 	2 

LOCAL: 
CA 



APAY 
44 lc' 

A4 .1fe.  

ICMBio 

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 

jpj 

INsTITuIcAo do 27/09/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 	/ 
£CM.IT 	D•L Name Completo: 

{; 

Assinatura: 
N 

Nome Completo: Assinatura: 

V5 

tLJ'l 
Name Completo: Assinatura: 

/GAv / /-i/tI ) 	•1L- 
Name Completo: Assinatura: 

( C N  

Name Completo: Assinatura: 	/ 
ic 

f 
Name Completo: Assinatura: 	- 

OçcCi 

- Name Completo: Assinatua: 

- 

L 

Name Completo: Assinatura: 

Name Completo Assinatura: 

LJ/I\1K 	•' ' ALC' 	" '-i 	4d 'J/ 

I0CAL:-6aiai41B4iba 
- ce 



MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBio 

AEA DE PR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

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

APA DA BALEIA FRANCA 

APAY 
4' 

'A44&441 4 
4&4 

ICMBio 

INsTITuIcAo do 27/09/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Quinta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

- e' 

Nome Completo: Assinatura: 

C 	—',) 	•, 
____________________________ C• 	7t'( 

Name Completo: Assinatura: 

Nome Completq Assinatura: 

— Lc L1W M )\ 

Nome Completo: Assinatura: 

QL 	- 
Nome Completo: 

13 	jjiy' yjiin 
Assin tura: 

N 4Completo: Assi a u 	: 	 - 

D-) A au 
- 

I — 
Nome Completo: Assinatura: 

a i 

-m 
V 

.ome Completo 	 -- Assinatura: 

!- •-I 	 2 
LOCAL: 	 peba 

- 	 JLA 
ICC 	1r/ 

f ç 24 

-3' 



MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBI0 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

,4444 p_ 
At 4 

ICMBio 

INsTITuIcOEs 28109/2018 

SETOR GOVERNAMENTAL Sexta-feira 

Area de Proteco Ambiental da Baleia Franca - 
 IL 

( 
APABF/ICMBIO Titular: CechMptherhood Barros Suplente: Ronaldo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensâo 

Rural de SC - EPAGRI Titular: Marcelo Tubino Bortolan Suplente: Paulo José M Padilha 

Fundaçäo do Meio Ambiente - FATMA f-' 
Titular: Felipe Mello Cunha Suplente: Bruno dkSouza  Sodré 

Instituto Federal de Educaco, Ciencia e 

Tecnologia de sc - IFSC - campus Garopaba Titular:João Henrique Quoos Suplente: Elisa Serena Gandolfo Martins 

lnstituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 

Nacional - IPHAN Titular: Vladimir Fernando SteUo Suplente:Ana Paula Citadini 

Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos 

Portos em Laguna Titular: Rodrigo de Moraes Messias Suplente: Gilson Rosa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular: Suplente:Robson Vieira 

LOCAL: 
-SC C-rc 



APAY 
4. PwVfAv 

A#4,.4d 4.. 
4tc 

ICMBio 

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

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcOES - 28/09/2018 

SETOR GOVERNAMENTAL Sexta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rinco - PMBR 
Titular: Suplerite: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: Nereida Monteiro Suplente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba 

Titular: Suplente: Robson Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em SC 
- 

/~ ei L 	
/,-, SPU/SC // 	 t- ( 

,Titular: Adelin 	(ma Pinto/Kica Suplente: Marina Christofidis 	/ 
Universidade do Estado de SC - Centro de 	

/ 

Titular: PedroLa Educaco Superior da Regio Sul - UDESC/CERES 
Suplente: 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Titular: Prof. Renê-Bthchi Suplente: Gabriela Mota Zampieri 

LOCAL: GwiwVWagtLCaropAbw  
- Co'j 	cOçh 



APAY 
4'h 

ICMBio 

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

AREA DE PR0TEcA0 AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
1CM10 

MMA 

INSTITUIcOES 28/09/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS Sexta-feira 

Associaco dos Moradores da Praia dos 
rrito Titular: Adodo E 	to Naufragados - AMOPRAN ri 

Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de 
Ibiraquera - ASPECI Ti 	L6 io 	Silve a Suplente: ErvinoVicente 

Associaco Empresarial de Garopaba 	ACIG 
Titul r: S muel Lfma Suplente: Victor Talenti 

Associacão Empresarial de Laguna - ACIL 
Titular: Ana Luiza Salgado de Farias Suplente:Heleno Kuhn 

Associaco Empresarial de Imbituba - ACIM 
Titular: Joaquim Paulo Guarache Leonardo Suplente: Maria Regina Pedreira 

Associaco Empresarial de Jaguaruna e Sango - / 
ACI Ri Titular: Evaldovila da Silva Suplente: Sebastião Manuel Porto 

Associacâo Empresarial de Tubaro - ACIT 
TituIar:Antôn 'Crlos Silvério Suplente:Luiz Antonio Duarte 

LOCAL: G4ftgeropaba 
- Ec\j3 



APAIK 
44h P' 

41 I 
4e4I 

ICMBIo 

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

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 28/09/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS 'Sexta-feira 

Associaco de Surf Guarda do Embau - 
Titular: Haliskarla Moreira de Sa Suplente: Geraldo José da Rosa 

Associaco Rdio Comunitária Pinheira 
Ti : izeec I Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros tular

Conseiho Comunitrio de Ibiraquera 
Suplente: Vera LuciaCosta Titular: MariaApareckia 	retr 

CAIPORA Cooperativa para Conservaco e Proteco 
dos Recursos Naturals Titular: Liiz Henrique Fragoas Pimenta Suplente: Ana Carolina Vicenzi Franco 

Plataforma de Pesca Praia do Rinco - PPPR 
Titular: Suplente: Antonio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 
Titular: CarlylTorr,s 	de Menezes Suplente: Robso 	dos Santos  ,n 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
Soodri tas 	- Titular: Séo A. 

LOCAL: 	 I1T1TTb, 



APAV 
444 

A4L4t 4. 
4e f 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENL)ES 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 28/09/2018 
SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Sexta-feira 

Associaço R3 Animal 

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

Associaco RASGAMAR na Defesa da Natureza 
Suplente: Joâo Gilberto Haesbaert 

Ferrugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da 
Praia da Ferrugem Titular: Man 	Aparecida Malise Suplente: José Luis Nieto 

FIoripAmanh 
Titular: Rode/Amelia Martifls Suplente: Alexandre M. Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 

Titular: Ihara Ferreira Suplente. KerVieira 

Fundaco Gaia 

Tit 	ndra Severo SuFancoAdrtanoWerlang 

Instituto Ambiental Boto Fliper I 

da Titular: Amal 	DAmaral P&eira Granja Russo Suplente: Ana Fatima 	Silva 

Instituto Baleia Franca - IBF 
Titular Enrique Lttman Suplente: Gabniela Mendonça Soares Godinho 

LOCAL: 
tSc. - 



APA'1 
444 	14CO 

A4t 4 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
II43TITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcA0 DA BIODIVERSIDADE - ICMBIu 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presenca dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 28/09/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS Sexta-feira 

Instituto Ekko Brasil 
Titular: 	ndra Bez Birolo Suplente: Aline Smart Leal 

Instituto lihas do Brasil I 
So de Castro Suplente: Alessandra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo / 	/ 1 

Tar: J 	' Suplente: Alan Charles Rodrigues 

Projeto Baleia Franca/Brash— PBF/Brasil 
Titular: Kar 	a Rejaneroch Suplente: Eduardo Renault 

CONSELHEIROS 
HONOR RIOS  

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

Valdecir José Mascarello 

I 'V w I- LiVkW.t 	 f1,;, 



APAY 
Aiu" 
A414 
g4e. f4d;46 

ICMBio 

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 

INsTITutcAo do 28/09/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Sexta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

- 

Nome Completo: Assin ,/ 

5 g C44  / 
 

NomeiCompleto: Assinatura: - 

: 

Completo: As 	rt 

_____________ 
Nome Completo: 

/7,•// 

Assinatura: ,- 

1ome Completo: 

A W')LL 
Assinatur : 

Name Completo: ' Assinatura: 

Zj' 4  kCf6\  
Nome Completo: Assinatura: 

tLM,3 (A2 d/ VJTt Ac 
Nome Completo Assinatura: 

A) I -<t\ S 	h 	 ,A ('c' 

LOCAL: thVil1FjTha 

 

FA 



APAY 
AU." 44 

/1 I 

ICMB10 

MINISTERIO DO MEIO AMIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBI0 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

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

APA DA BALELA FRANCA 
ic io 

MMA 

INsTITuIcAo do 28/09/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR Sexta-feira 

-IL 
Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: I 
c)( 	SLV a 

Nome Completo: Assinatura: 	/ 
- 

1. 

cc 	,'1t- 7L Nome Completo: 

Nome Completo: Assinatura: 

- 

(SCCcM 	LAGd 
Nome Completo: Assiiatura: - 

c 
No4ie Completo: Assiatura: 

- 

Nome Completo: 

____ 

Assinatura: 

_____________________ 

C(i HTC  
Nome Completo Assinatura: 



APA'Y  
A4e'44 44e 

g6&. 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE cONsERvAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBi0 

AREA DE PR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 

REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIçAO do 28/09/2018 

CONVIDADO/OBSERVADOR Sexta-feira 

-. Norne CymPleto: Assinayira 
17  

Nome Completo: Assinatura: 

- 
Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo: Assina'tu(a: 

C•  

( Nome Completo: AsSiflatUra:['\ 

- 

Nome 	mPIe Assin

QNWJ 

a,gfr 

(AG ( 
N 7Completo: 

Lj 
Assinat r : 	( 

. 

me Completo: ASinatura: 

cja- 

Nome Completo Assinatu4:(2) 	 /2 
/1i(o 'QIL)A Ayp 

L -fckaflOrC 
LOCAL: Gtãllagc~eai 

is c (jC 



APA"'If 

A.,-4zi4,.t 

ICMBIo 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSENvAcA0 DA BIODIVERSIDADE - ICMBi0 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 03/10/2018 

SETOR GOVERNAMENTAL - 	 quarta-feira 

Area de Proteco Ambiental da Baleia Franca - -- 
APABF/ICM BlO Titular: Cecil Maya Brotherhood Barros Suplente 	Ronaldo Cataldo Costa 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensào 
 

Rural de SC - EPAGRI Titular: Marceioublno BortoI6ri 	' Suplente: Paulo José M Padilha 

Fundaco do Meio Ambiente - FATMA 
Titular Felipe Mello Cunha Suplente: Bruno de Suza Sodré 

Instituto Federal de Educaço, Ciência e _--- - 	 . 

Tecnologia de SC - IFSC - Campus Garopaba Ttular:João Henrique Quoos SupIente€ GañdoIfo Martins 

Instituto do patrimônio Histórico e ArtIstico 

Nacional - IPHAN Titular: \/ladiriir Fernando Stello SuplenteAna Paula Citadini 

Marinha do Brash - Delegacia da Capitania dos 

Portos em Laguna Titular. Rodrigo de Moraes Messias Suplente: Gilson Rosa Teixeira 

Policia Ambiental de Laguna 

Titular Suplente:Robson Vieira 

LOCAL: I FSC- CampusCaropaba 



APAY
oeço 

4i 
6€e 

ICMBio 

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

AREA DE PROTEcAOAMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcOEs 03/10/2018 

SETOR GOVERNAMENTAL quarta-feira 

Prefeitura Municipal de Balneário Rinco - PMBR 

Titular SuplentePau!o Henrique Maimer Amborii 

Prefeitura Municipal de Imbituba - Secretaria Mun. .. 

de -De -Ee 	n4eeSutet,eF— PM 1fEDf5- Titular: Débora Rodrigues Suplente: Eduardo Canarmn 

Prefeitura Municipal de Garopaba - PMG 
- 

Titular. Nereida Monteiro Supiente:Marcus Israel 

SCParcerias - SCPar Porto de Imbituba 

Titular: Hemerson Silveira Suplente: Robsori Busnardo 

Superintendência do Patrimônio da Unio em SC - 
SPu/Sc 

Titular: Adeiina Cristina Pinto/Kica Suplente, Marina Christofidis 

Universidade do Estado de sc - Centro de 
Educaco Superior da Regio Sul - UDESC/CERES Titular: PedooIkvde Castiih 

Suplente: Patncia Sfair Sun'ye 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Titular: Prof. René Birachi 

~ 
LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 



APA'If 
M*Le44L 4.' 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO rv1ENDES DE CONSERVAcAO DA BlOUIVSIUAUE - lUMBio 

AREA DE PROTEçAO AMBIENTAL DA BALE IA FRANCA 

Lista de Presença dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcoEs 03/10/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS quarta-feira 

Associaço dos Moradores da Praja dos 

Naufragados - AMOPRAN Titular: Aderna'ido Espirito Santo Suplente: Dennis dos Reis 

Associaco dos Pescadores da Comunidade de 

Ibiraquera - ASPECI TtlLédioda Silveira Suplente ErvinoVicente 

Associaco EripresariaI de Garopaba - ACIG 

Titular. Smuel Lima 	- Suplente: Victor Talenti 

Associaço Empresarial de Laguna - ACIL 

Titular Ana Luiza Salgado de Farias Suplente Heleno Kuhn 
-7 

Associacào Empresarial de Imbituba -ACIM 

- Titular: Joaquim Paulo Guarache Leonardo Suplente. Maria Regina/dreir "\ 

Associaco Empresarial de Jaguaruna e Sangào - 

ACI RJ Titular: Evaldo,Avila da Silva Suplente: Sebas4o Manuel Porto 

Associaco Empresarial de Tubaro - ACIT 
Titular:Ayni 'barlos Silvério Suplente:Luiz Antonio Duarte 

LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 



APAY 
41z644 

g'1e4 

ICMB10 

MIMSTERIO 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 03/10/2018 

SETOR DE USUARIOS DOS RECURSOS quarta-feira 

Associaco de Surf Guarda do Embau C. 	' 
Titular:Haliskarla Moreira de Sá Suplente: 	ëraIdo Jpseda Rosa 

Associaco Radio Comunitária Pinheira 

Titular: E izabeth Al 	t. 	- 	- Suplente: Thiago Bitencourt de Medeiros 

Conseiho Comunitario de Ibiraquera - CCI 

Titular: Maria x4bcida Ferreira Suplente: Vera Lucia Costa 

CAIPORA Coo perativa para Conservacäo e Protecào 

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

Plataforma de Pesca Praia do Rinco - PPPR 

Titular: Suplente: Antonio Alvim Dal Toe 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 

ARoUson Titular: Carlyle7res  B denezes Sup 	 dosSantos 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
1/ 	Ii - 

Titular Sérgio. Nett' Süplente:Rodrigo Rodnigues de Freitas 

LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 



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

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

A1 4i 

ICMB10 
Lista de Presenya dos Conseiheiros 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DABALEJAFRANCA 

INsTJTupcOEs 03/10/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS quarta-feira 

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

Associaco RASGAMAR na Defesa da Natureza 
Titular. João Batista Andrade 

:errugem Viva - Centro de Educaco Ambiental da 
Prala da Ferrugem 'Titular: Ma4 Aparecida Malise Suplente José Luis Nieto 

FIoripAmanh 
Titular:mélia Madins Suplente: Alexandre M Mazer 

Forum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera c4L_ 
Titular: Ihara Fenreira Suplente:iila FlorVieira 

Fundaco Gala - - 	- 
17 

Titul r: Sandra Sev,lo 	/ 	
.4 Suplente: Franca Adriano Werlang 

Instituto Ambiental Boto Fliper ,- 	7 
- 

Titular, Arnaldo DAmaral Pereira Granja Russo Suplente: Ana Fatima da Silva 

Instituto Balela Franca - IBF 
Titular Enrique Litman Suplente: Gabniela Mendonca Soares Godinho 

LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 



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 CESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
ICI.Bid 

MMA 

INSTITUIcOES 03/10/2018 

SETOR DE ONGS AMBIENTALISTAS quarta-feira 

Instituto Ekko Brasil 
Titular: Alesandra Bez Birolo Suplente: Aline Smart Leal 

Instituto lihas do Brash 
~,tularxandre Guimarães SO de Castro Suplente: Alessaridra Pretto Castro 

Instituto Mangue Vivo 
- 

tular: Pau 	ouglas Pereira 	- Suplente: Alan Charles Rodrigues 

Projeto Baleia Franca/Brash - PBF/BrasiI 
Titular: Karma Rejarme Groch uitQ 5&-Reault 

CONSELHEIROS 
 

HONORARIOS 

Paulo Henrique Freire Vieira 

José Truda Palazzo Jr. 

Maria Elizabeth C. da Rocha 

Valdecir José Mascarello 1 

LOCAL: IFSC- Campus Caropaba 



APAIr 
4 	4 P'eço 

A.4.4t 4i 

ICMBio 

MINISTERIO DO ME IC) AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBo 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista de Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 

REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 
1CM100 

MMA 

INsTITuIcAo do 03/10/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR quarta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

(4a 
Nome Completo. Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura; 

C 
Nome Completo: Assinatura:  

'- Nome Completo: Assita:

~~c4a-; 

Nom,çompIeto: 

s 

Nome Completo: Assinatura: 	- 

kc 	A3'  
/ Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo Assinatura. 

H 

LOCAL: IFSC- Campus Caropaba 	 LI 
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4i.c44e- 
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g4e 	F'- 

ICMB10 

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 CESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INsTITuIcAo do. 03/10/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR quarta-feira 	(7) 

Nome Completo: Assinatura: 

Nome Completo Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura:/v 

/ 

co "acz- 
::::::

J  

C) 	/ 

Nome Completo: 

/4c  
Nome Completo: Assinat 	a: 

/ 
No 	Completo: Patura 	/( 

Nome Completo. Assinatur,8: 

/ 
/'\4< 

Nom6pIeto Assi  

001, 

LOCAL: JFSC- Campus Garopaba 
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P'co 

g4ez4 

ICMBio 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAçAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBI0 

AREA DE PR0TEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

Lista (IC Presença dos CONVIDADOS e OBSERVADORES 
REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 

APA DA BALEIA FRANCA 

INSTITUIcAO do 03/10/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR quarta-feira 

i Nome Completo: Assinatura: 

- 

Nome Completo: Assinatura: 

Q- 
"7 

/az//
17 

 

a iC 
( 

-J 
Nome9npIeto: 	 / 	j 	/ 

/7  

Assinatura: 

Nome Completo: Assinatura: 	- 	-' 

A C 
Nome Completo: Asstr{atura/ 

Nome Completo: rtura 

 

/ 

4c?3 
Nopi -CornpIeto: Assinatur( 

- 

/) 	 J 
11

e CompIto: AssinattL: 	'\ 

Nome Completo A 

LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 
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INSTITUIcAO do 03/10/2018 
CONVIDADO/OBSERVADOR quarta-feira 

Nome Completo: Assinatura: 

( 	(9 	C- 
Nome Cpmpleto: 	 -------. Assinatura , 

Nome Completo: 

c 
Assinatura: 

 - 

L 1itU - 
Nome Completo: Nome Assinatura: 

Nome Completo: Compteto: Assflat IJ 
Ci_R !c_I_ Jtirf _ 

Noie Completo: Assirarura: 	 2 	' 
IPsc cARCc7  _i)jjw 7 

JfIA J_ 
Nome Completo: 	 , 

'L 
Assinaua  

I ____ Nome Completo 

CCtVL 
Assinatura 

-  - 
A_P/ 

_ 
Nome Completo \ 	/ 
LLd _% 

Assinatura: 

- - _ _&y? 

L__771  

ApAir 	 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTF - MMA 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAcAO DA BIODIVERSIDADE - I CMBio 

AREA DE PROTEcAO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 

ge4 F'- 

ICMB10 
Lista de Presença (los CONVIDADOS c OBSERVADORES 

REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA 
APA DA BALEIA FRANCA 

1cmid 
MMA 

LOCAL: IFSC- Campus Garopaba 
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