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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

 
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, no Hotel Laguna Tourist, 
município de Laguna, às nove horas, iniciou-se a 50ª Reunião do Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental da Baleia Franca (CONAPABF), de caráter extraordinário, em segunda 
chamada, nesse momento com 32 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, 
agradece a presença de todos, dando as boas-vindas. Sandra, da Fundação Gaia, secretária 
executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra o contrato de convivência e 
inicia com a aprovação da programação. Apresenta a programação da plenária 
extraordinária: Das 08h30min–09h00min: Abertura e aprova programação. Espaço 
Institucional (Das 9h00min – 11h00min): Validar o processo desenvolvido na 1ª OPP do Plano 
de Manejo. Oficinas setoriais: definir estratégias de articulação das instituições e agenda 
mínima. 10h30min – 10h50min: Aprovar a metodologia das eleições do CONAPABF. 
10h50min – 11h00min: Informes da APABF (curso de desemalhe de cetáceos). 11h00min – 
12h00min: Coffee e check out no hotel. Aprovada por todos. 
 
Deisiane, consultora do Plano de Manejo, passa para a síntese da reunião da 1ª Oficina de 
Planejamento Participativo para o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. Relembra a 
missão e a visão construída pelo Conselho nos 3 dias da OPP. Fala sobre a metodologia e 
produtos com a Priorização dos conflitos e problemas em curto, médio e longo prazo. Primeiro 
indicativo é que esta priorização vai ser revisitada nas setoriais. Mapa situacional: como 
podemos transformar o território mais forte e a partir disso a construção dos objetivos 
estratégicos.  Todos aprovam os produtos decorrentes da 1a OPP.  Cecil apresenta as 
oficinas setoriais e esclarece que faz-se necessário definir estratégias de articulação das 
instituições e agenda mínima. Fala sobre a proposta de realização de um Workshop para o 
setor publico no sentido de levantar quais projeto em execução ou em planejamento 
previstos para o território e que precisam ser inseridos nos mapas. E também  Workshop com 
pesquisadores. Até o mês de setembro prevê-se realizar esses dois workshops. A partir de 
outubro a intenção é iniciar as setoriais. Terminando setoriais entre julho e agosto 2017, 
seguidas de intersetoriais para finalizar processo de estabelecimento das zonas e normas 
relativas a cada conflito buscando possibilidades de acordo e posterior encaminhamento ao 
Conselho. Aquelas em que não for possível o consenso podem ser tratadas como um desafio 
de gestão. Cecil informa também que para qualificar o trabalho das setoriais, a APABF irá 
promover uma capacitação dirigidas aos conselheiros sobre mediação de conflitos, através de 
curso com equipe do ICMBio Brasília. Visando buscar apoio do Conselho, pede-se que cada 
instituição opine sobre Quais são as melhores épocas para reunir cada setor? Todos 
contribuem e as instituições se dispõem a contribuir, de forma mais qualificada em contatos 
posteriores, nas seguintes questões: quais entidades convidar para as setoriais, quais são 
estratégicas para mobilizar os setores na base e quais os melhores momentos para reuni-los. 
Fica encaminhado que Deisiane irá elaborar um quadro referendando as setoriais, respectivas 
entidades, contatos, agenda básica, a ser colocado no Google drive, possibilitando que todos 
complementem as informações até o final de agosto.  
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Sandra passa para a penúltima pauta:  Metodologia das eleições do CONAPABF 2016. 
Apresenta os critérios norteadores e o passo a passo de cada etapa da eleição, conforme vem 
sendo realizado há 05 processos eleitorais do Conselho. Foi aprovado por unanimidade e a 
eleição acontece dia 22 de setembro.  

 
Cecil informa sobre o Curso de Desemalhe que acontecerá dias 14 e 15 de setembro e o 
Conselho está convidado para participar da parte teórica, dia 14. Uma vez que o exercício 
prático será oportunizado para a equipe que integra o protocolo de encalhes e especialmente 
para integrantes do corpo de bombeiros. Também foram disponibilizadas vagas para 
conselheiras que demonstraram interesse em participar da parte teórica  a saber: CCI, 
Ferrugem Viva, FLAMA, ASCOPLE, ACIM, CAIPORA e Prefeitura de Garopaba. 
  
Na sequencia, foi concedido espaço para Kika/SPU e Adiana/ Prefeitura do Rincão para 
apresentar Projeto Orla. Kika iniciou fala mencionando a participação dos conselheiros 
ICMBio, Fundação Gaia, IPHAN, Colônia Z33 e Plataforma de Pesca do Rincão nas reuniões do 
Orla. Na sequencia Adiana apresentou as principais zonas definidas pelo Orla e também 
projetos de infraestrutura a beira mar que estão sendo propostos pela Prefeitura.  
 
Cecil fala sobre a comunicação do plano de Manejo, informando que Sandra está criando um 
Blog do Conselho e que este será um espaço de comunicação sobre a construção do PM e 
outras ações relativas ao Conselho e que o Blog contará com o apoio jornalístico também do 
Christian /APABF. Por fim,  Daniel, Coordenador Regional da CR9, pede desculpa por não ter 
estado presente no decorrer da 1ª OPP e diz que ao olhar os murais expostos teve a 
impressão que o Conselho trabalhou muito e no direcionamento correto. Diz que essa etapa 
consolida um sonho e que nem sempre um Plano de Manejo é feito com este carinho, 
compromisso e esta preciosidade que temos neste Conselho. Homenageia o Cecil e agradece 
as manifestações de apoio a ele, por ocasião do pedido de substituição do mesmo na Chefia 
da APABF e assegura ao Conselho que a chefia não será substituída.  

Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata que será enviada por email a todos 
para na próxima reunião ordinária do Conselho, para ser retificada e aprovada, quando então 
será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de presença anexa e 
abaixo.  
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CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CEPSUL WALTER STEENBOCK  

CR9 ICMBio DANIEL PENTEADO  

FLAMA INÁCIA DA ROSA MACHADO  

IPHAN VLADIMIR FERNANDO STELLO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA MARCUS ISRAEL   

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

ASCOPLE EVALDO ESPEZIM  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT MARTA REGIS FOGAÇA  

ASS RADIO PINHEIRA ELIZABETH FORNECK ALBRECHT  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA NETO  

PPPR ANTÔNIO ALVIN DAL TOÉ  

UNESC ALDO FERNANDO ASSUNÇÃO  

UNISUL SÉRGIO NETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FUNDAÇÃO GAIA FRANCO WERLANG   

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR MASCARELLO  

CONSELHEIRO HONORÁRIO ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA  

 

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ASSOCIAÇÃO R3ANIMAL LAIS PEREIRA GURTERRES  

ICMBIO/APABF DEISI CRISTINA BALENSIEFER  

CONSULTORA APABF DEISIANE DELFINO  

CONSULTOR APABF SANDRA SEVERO  

PROJETO BABITONGA ATIVA SUELEN MARIO B. DO CUNHA  

ASSOCIAÇÃO R3 ANIMAL  ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

ICMBIO/APABF CHRISTIAN DIETRIECH  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA  
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