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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 
 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às nove horas e vinte minutos, iniciou-se a 

47ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda 

chamada, nesse momento com 23 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. Pondera que 

teremos o Espaço Institucional: UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 

15 anos da APABF e Ferrugem Viva: Palestra com Prof. Daniel Silva da UFSC: bens comuns e governança 

territorial. ALMOÇO. Espaço Institucional (continuidade) GT Regimento Interno: informe sobre processo de 

revisão do Regimento CONAPABF, Informe das Câmaras Técnicas, Informes da APA da Baleia Franca, 

Informes instituições Conselheiras, Avaliação CONAPA Baleia Franca. Sandra dá continuidade com a 

apresentação do Espaço Discussões e Decisões (cada pauta será desenvolvida em 3 momentos: I. Introdução 

ao tema; II. Debates e III. Encaminhamentos): Plano de Manejo e Liberação do TOBE – Plano de Fiscalização, 

apresentados pela APABF, por seu chefe Cecil Maya. Todos aprovam a pauta e sobre a aprovação da ata da 

plenária anterior, Sandra comenta que recebeu Email da AMA, solicitando complementação e a mesma será 

aprovada na próxima plenária. Cecil, presidente do CONAPA, inicia dizendo que gostaria de colocar 

ponderações sobre a ata, Já anteriormente comentadas na plenária anterior.  Comenta que para ela conter 

todas as falas exige um prazo de no mínimo 10 dias para quem a confecciona, para ouvir os áudios e colocar 

em linguagem própria. Diz que a partir de agora, a Unidade não vai mais transcrever todas as falas na ata, 

mas sim relatando em linhas gerais os temas, propostas, encaminhamentos e quem achar necessário, deve 

solicitar, no ato da fala, para constar exatamente na ata. Salienta que vai continuar a ser gravado e estará 

disponível para quem solicitar. O volume de trabalho é muito grande e deve ser otimizado. Estará sempre 

aberto para complementações de todos. Continua falando sobre correspondências recebidas – a AMA 

informou que não estava listada no expediente, entretanto encaminhou o referido oficio ao chefe da APA e 

não para o presidente do CONAPA e por isso não entrou no expediente. Fala sobre o conteúdo das 

solicitações contidas na correspondência e diz que a APA tem demandas judiciais do Ministério Público que 

são emergenciais. Diz que vai responder assim que for possível. Sandra dá as boas vindas a OAB, 

representada pelo Conselheiro Valdomiro. Sandra coloca sobre a exclusão da ACIT, por 05 faltas alternadas e 

informa que Conselheiro Carlos trouxe documento solicitando a atenção da Plenária para recondução da 

ACIT. Sr. Carlos, da ACIT, fala da participação e da comunicação recebida pela secretaria executiva de faltas 

alternadas. Fala da importância da representação da ACIT. Se não houver possibilidade de recondução, se 

candidata para a próxima eleição. Finaliza agradecendo a oportunidade. Sandra comenta que a participação 

de todos é muito importante. Sr. Carlos pondera que fizeram esta solicitação visto que está previsto no RI 

(Regimento Interno) a possibilidade de recondução. Sr Jari, da ASCOPLE, diz que seria uma desconsideração 

com os demais, correndo o risco de outras entidades se posicionarem de forma a não valorizarem, acha que 

eles possuem estrutura logística para estarem presentes. Sandra submete a plenária para votação. Vinte e 
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três votaram a favor, um contra e uma abstenção. A ACIT é reconduzida ao Conselho. Professor René, da 

UFSC, inicia a apresentação UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 15 

anos da APABF. Inicia dizendo que o objetivo do trabalho foi possibilitar um retorno ao CONAPA a uma série 

de atividades implementadas na UFSC. Os resultados se materializaram em produtos que não vai adentrar 

em profundidade em todos eles, pois não é o objetivo. Este material vai ficar disponível e seria interessante 

disponibilizar digitalmente. Coloca sobre o como, porque e o resultado. Desde sua entrada no CONAPA, se 

questionava por uma participação mais efetiva, pois a UFSC tem uma pluralidade muito grande, sendo muito 

difícil representar isso no CONAPA. A tentativa foi envolver todos os alunos de graduação em consonância 

com os objetivos da disciplina, aproveitando o gancho dos 15 anos da APA. O curso é de administração, não 

é de empresas e nem administração publica, pressupõe -se a administração de empresas e organizações do 

estado e sociedade civil. O objetivo é para que possa auxiliar os estudantes na gestão e não só pensar 

administração na perspectiva de empresa, mas sim a dimensão do mercado da administração da sociedade 

civil. Reforça que a sobreposição da organização da empresa acima de outras tem um papel nefasto sobre a 

sociedade, pois sempre vão pensar sob o olhar empresarial, pois se ele tem muito a contribuir ele não é tudo 

para se colocar acima de outros. A disciplina no semestre gira em torno dos eixos: o que é sociedade civil e 

principalmente organizações da sociedade civil e em um segundo momento o eixo das inovações sociais. Nas 

ciências sociais aplicadas e engenharias se pensa nas inovações tecnológicas e constituem algo muito 

parecido com o falado anteriormente. O conhecimento visa tecnologia, inovações e os alunos pensam só 

como tecnológica e não social. E tem forma de se fazer o que é diferente, que é chamado de co-produção e 

se dá num processo, pois os indivíduos são co-produtores e não clientes. Existe o eixo da economia social 

solidária, que é outra forma de economia, pois a dimensão mercantil se sobrepassa a outra não mercantil. 

Os alunos têm o objetivo de não somente estudar o que é teórico – devem realizar contribuição prática para 

estas instituições.  A co-produção do conhecimento vai transformar os alunos também, não somente tendo 

um produto. Foram divididos em pequenos grupos com o objetivo de identificar organizações da sociedade 

civil e sua problemática e construir caminhos para suas contribuições. Se a contribuição é muito genérica, 

eles podem reprovar. Com isso, tinha o desafio de dialogar com os representantes da APA, no caso foi na 

representação das pessoas de Simão, Enise, Sandra e Cecil, onde realizaram a idéia de visita, na Z-33. Grupos 

relataram o trabalho  de algumas organizações que tem assento aqui no CONAPA – foram escolhidas três 

organizações: Z-33, Associação R3 Animal e Amopran.   Na administração é comum, não usual, basear-se em 

problemas e casos de ensino, ao invés de pegar toda a teoria, se inicia com um problema, aí se buscam as 

teorias para resolver melhor. Cada caso possui 15 páginas e tem uma narrativa que se constrói a partir do 

personagem (troca os nomes por questões éticas) e um problema a ser resolvido. Fala um pouco sobre cada 

caso: Z-33, Associação R3 Animal e Amopran. Fala ainda sobre atividades na semana de extensão, onde foi 

realizado um Mini curso APA da Baleia Franca, qual o papel dela. Ressalta que muitos não conheciam. 

Comenta que vários cursos participaram em meio período. Finaliza entregando um documento em meio 

físico e digital produto deste trabalho. Agradece a oportunidade e para este semestre vai pensar em novas 

alternativas que possam colaborar para este conselho. Vários conselheiros como Nieto, da Ferrugem Viva, e 

Cidinha, do CCI, parabenizam e agradecem pelo trabalho. Cecil, chefe do CONAPA diz que René deixou em 

aberto sobre a participação dos membros e então convidou a secretaria executiva que representa os três 

setores com a presença de Sandra, Cidinha e Pedro. Agradece pelo trabalho, diz que ficou encantado e 

motivado e o resultado vem além da expectativa, e que espera do Plano de Manejo a oportunidade de 

possuir ferramentas de gestão administrativamente bem construídas. Será um desafio de maior 

legitimidade, o entendimento dos municípios contribuindo para que as Zonas e Normas sejam respeitados, 

em conjunto com a APA. Professor René, diz que a contribuição é singela, onde quem mais foi transformado 

foram os alunos e ele gosta muito de ver as histórias e agradece a oportunidade de estar no Conselho e de 

ter feito este trabalho. Sandra convida professor Daniel Silva para a apresentação: bens comuns e 
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governança territorial. O Engenheiro Ambiental Daniel Silva, professor aposentado da UFSC, abordou o tema 

a luz de 03 palavras: Cuidado, Bem Comum e Valorização. Trouxe realidade da maioria das equipes gestoras 

de unidades de conservação, que geralmente dedicam seus dias para resolver problemas e conflitos. 

Segundo ele, atuam como gestor de emergências, trabalham apenas com o passado e que se faz necessário 

planejar, criar ferramentas, momentos para desconectar-se dos problemas (passado) e se conectar com os 

planos futuros (estratégico). Prof. Daniel sintetiza que a gestão ambiental se faz possível quando há zelo e 

que só faz sentido preservar quando temos expectativa de que o futuro está sendo cuidado, ou seja, 

trabalhar estrategicamente para trazer o futuro para o presente. No que tange a “Bem Comum”, o Professor 

ressalta que também é um sentimento e que precisa ser reconhecido, que se faz necessário tomada de 

consciência da existência do mesmo, a exemplo da água, do ar, da saúde para que seja então cuidado, 

preservado, implicando logicamente numa gestão diferente. E que a “Valorização” necessariamente dever 

estar além do econômico, uma vez que o outro é que precisa ser valorizado, o outro olhar, a outra cultura, o 

outro pensar. Finaliza sua fala, que foi permeada de intervenções dos conselheiros, salientando que fazer a 

gestão dos bens comuns é especialmente, um ato pedagógico. Finaliza dizendo que gostaria de ouvir uma ou 

duas avaliações da Sandra e Maria. Maria, da Ferrugem Viva, diz que gostaria de colocar a importância do 

Planejamento estratégico e analisar o CONAPA com esta ótica. Sandra, secretaria executiva diz que a 

palestra dele veio num momento maravilhoso, que o Plano de Manejo está demorado porque não se abre 

mão de forma como a gente quer que seja realizado e que a sustentabilidade traz benefícios muito rápidos. 

Cecil, chefe da APA diz que anotou varias coisas, e foi uma vivência, e vai sair com uma boa esperança de 

planejamento estratégico, e prioridades a serem tratadas. Diz que estamos num bom caminho apesar de 

estar no percentual de 50% de eficiência, isso não pode gerar acomodação, este Conselho tem muito a 

contribuir como espaço democrático participativo. Retornando após o almoço, Sandra, secretaria executiva, 

faz informe sobre processo de revisão do Regimento Interno do CONAPABF dizendo que o GT se reuniu no 

inicio de março, e que além de olhar as alterações que poderiam ser propostas, discutiu sobre a renovação 

do conselho gestor, que neste momento se encontra em pleno encaminhamento do Plano de Manejo. Neste 

sentido, a plenária deliberaria se precisaríamos realizar as eleições ou pela primeira vez no CONAPA realizar 

a recondução deste Conselho, conforme previsto no SNUC. Cecil, presidente do CONAPA, diz que podemos 

aguardar o Plano de Manejo que trará diretrizes, temas e outras questões e que daqui a algum tempo possa 

se revisar novamente a  proposta de mudança de regimento. Com relação a eleição, pondera que começou a 

se questionar  sobre o Plano de Manejo e a eleição no meio deste processo. Diz que o próprio conselho pode 

resolver. Pondera com dois argumentos: o 1º argumento que as instituições que virão a ser eleitas não tem o 

conhecimento já debatido e encaminhado ao conselho podem vir a perderem-se no meio do processo, 2º 

argumento é o grande esforço para eleição, em meio a todas as setoriais e ações da APA. Pede para ouvir 

Guarache e Val que participaram desta reunião. Guarache, da ACIM, não concorda com a recondução e diz 

que não consta no estatuto prorrogar o mandato. Acha que essa falta de treinamento das novas conselheiras 

não vai comprometer o andamento do trabalho do Plano de Manejo e que não gostaria de participar da 

decisão favorável à não realização de eleição e ter seu nome em algo assim, pois é uma agressão enorme ao 

valor básico da democracia. Carol, do ICMBio, e Cida, do CCI reiteram que a plenária é instituição soberana e 

pode se manifestar neste sentido. Val, conselheiro honorário, pondera que se deve pesar todos os 

argumentos válidos e o que isso significa. Coloca que estamos em uma condição de exceção e pergunta se 

esta condição se justifica. Diz que temos o cerne deste conselho que é a luta desde o primeiro dia para fazer 

o Plano de Manejo. Coloca ainda que podemos prejudicar este momento que é o mais importante e que a 

recondução é um ônus, não um benefício. Sandra coloca em votação. Se posicionaram a favor da eleição: 4 

conselheiros. Abstenções nenhuma. A favor da recondução: 18 conselheiros. A plenária aprova a 

recondução. Guarache, da ACIM e Jari, da ASCOPLE pedem para constar em ata que votaram contrário. 

Sandra, secretaria executiva passa para os informes das CTs. Guarache, da ACIM, apresenta relato da CT 
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gestão territorial. Diz que fizeram reuniões não-presenciais e definiram objetivos e conceitos de gestão 

territorial.  Objetivo Geral: Ser instancia de estudo, articulação, mediação e negociação de conflitos 

pertinentes a gestão territorial da APABF. Objetivos específicos: 1 – coletar dados, informações e elaborar 

diagnósticos pertinentes, necessários para a gestão territorial no território da APABF. 2 – elaborar 

estratégias de gestão territorial visando promover a proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos 

do território da APABF.  3 - atender as demandas relativas a Gestão Territorial da APABF e do CONAPA. 

Finaliza com o conceito: "Gestão territorial da APABF é um processo político, dinâmico, contínuo e interativo, 

que envolve os componentes marítimos e terrestres, objetivando promover o desenvolvimento com 

sustentação ambiental, econômica e social, através do ordenamento e da gestão espacial e ambiental”. 

Simone, da AMA, acha que deve ter mais reflexão para ter mais embasamento e acha que as reuniões 

presenciais podem ser mais adequadas para isso. Guarache diz que vai enviar por email a todos da CT para 

que decidam sobre isso. Cecil apresenta sobre a reunião da CT Baleia Franca e participação de outras CTs. 

Mostra o Plano de Ação de Conservação da Baleia na APABF e diz que foi construído com base no Plano de 

Ação desenvolvido pelo PBF e Plano de Ação Nacional de grandes cetáceos e priorizou as ações em 1, 2 e 3, 

conforme legenda: 1 ações a serem feitas ainda este ano, 2 no Plano de Manejo e contínua e o 3 que não são 

da nossa governança. Apresenta a planilha e diz que ainda falta inserir o Cenário e atividades necessárias, a 

CT Baleia ficou de dar continuidade inserindo responsáveis, prazos e tarefas, recursos envolvidos e a idéia é 

que distribua isso ao conselho e devemos já ter alguns resultados na próxima plenária. Finaliza dizendo que 

está aberto a contribuições. Sandra passa para a Avaliação do CONAPA. Diz que recebeu os questionários 

respondidos de apenas  3 instituições  e que conselheiro Pedro fará voluntariamente  plataforma virtual 

dentro da UDESC, e enviará link do questionário para conselheiros responderem e que a idéia é finalizar este 

processo até 15 de abril. Carol, do ICMBio, diz que tem participado sobre discussão de avaliação de 

efetividade de conselhos, resultados da participação, gestão do território, outros monitoramentos e pode 

ajudar a construir isso. Cecil, presidente do CONAPA, fala sobre a ACP do TOBE, onde a sentença do juiz 

determinou que para o TOBE voltar a acontecer a unidade deverá apresentar um Plano de fiscalização. Esta 

sentença foi no começo do ano, e ainda cabe apelação do ICMBio. Outros entes também apelaram e Sea 

Shepherd pede para que se proíba o TOBE permanentemente. Complementa informando que a APA está 

montando este plano  de fiscalização. Passa para o assunto do andamento do plano de Manejo. Apresenta 

um cronograma desde Novembro de 2015: Em 05/11 – Resposta Porto indicando contratação da FAEPESUL e 

Modelos aquisições. Em 09/11 – 3º. pedido da APA para reunião – para antes de 27/11 – sem resposta. Em 

10/12 – Novo pedido de reunião com o Porto – Ofício 416/2015 APABF. Em 05/01/16 – Reunião: Envio TDRs; 

Execução pelo Porto; Formação de GT e Cronogama atividades; Nova reunião para operacionalização em 

14/01. Em 22/03 – Formalização junto ao Porto da “SAR” para OPP e Mapas. Próximos Passos: 

Caracterização Temática: Resumo Executivo OPP, Contratação Consultor e Serviços (GEF), Contratação 

Mapas (Porto), Contratação Hotel para OPP (Porto), Agendamento OPP. Coloca que entre janeiro e março 

ocorreu um ajuste para a contratação dos mapas e hospedagem. Houve dificuldade de encontrar um modelo 

de Termo de Referência e contratação adequado e mais rápido e célere. Finalmente isso foi encaminhado ao 

Porto. Neste meio tempo foi verificado orçamento para obter valor máximo para apresentação de propostas. 

Na última semana achava que já estava tudo encaminhado para trazer as datas para esta plenária. 

Entretanto existe uma duvida de entendimento jurídico entre os jurídicos do porto e do ICMBio relativo ao 

custo de imposto sobre pessoa física. O jurídico do Porto acha que esse imposto cabe ao o ICMBio.  

Hemerson, do Porto, diz que o Porto não consegue executar por oficio, tem de levar ao Estado. Cecil, diz que 

devemos iniciar o trabalho com a máxima qualidade técnica e os Mapas básicos são fundamentais para isso. 

Com o hotel está tudo certo. Pode ser que dependendo da resposta, se convoque o GT PM. A seguir passa 

para a prestação de contas de 2015.  Diz que tem uma expectativa de apresentar os resultados anuais de 

forma sistemática e impresso e que isso esteja disponível para o CONAPA e sociedade.  Apresenta a relação 
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de Custos e Serviços Prestados APABF e descreve os gastos da Unidade. Continua apresentando sobre o 

projeto GefMar com os valores totais, POA Jun/2015 a Dez/2016 e executado entre agosto e dezembro. 

descreve os itens que serão utilizados com este recurso: sinalização, plano de manejo, acordos de gestão, 

plano de proteção, curso de desemalhe de baleias, pesquisa e monitoramento, comunicação e materiais de 

apoio de campo, aquisição de equipamentos, manutenção de equipamentos, infraestrutura/escritório, 

manutenção, gestão participativa – funcionamento do conselho. Continua com a apresentação do TCCA – 

Porto de Imbituba com a previsão de Investimentos para 2016 por atividade: reunião de validação da 

caracterização, mapeamento e análise espacial, OPP: e oficinas setoriais. Finaliza com a apresentação das 

ações de gestão APABF/ICMBio – 2015: autos de infração: número de AI, localização, tipos e o sistema 

SISBio. Sandra passa para os informes das Conselheiras, e passa a palavra a Cida, do CCI, inicia relatando a 

participação em várias reuniões em função de chuvas torrenciais, esgoto fluvial indo para as lagoas, dois 

acidentes bem feios, voçoroca, recuperação da área, assoreamento do vale. Pediram reuniões prévias com a 

prefeitura de Imbituba, para avaliar sem serem atendidos. Na primeira chuva os tubos da obra realizada pela 

prefeitura caíram feito dominó e avisaram varias vezes e então foram para o Ministério Público. O Ministério 

Público se posicionou para que seja finalizada a obra. Continua relatando que o caso do Rêmora, vale Zé 

Bento vai demorar pois custa muito e vão ter de fazer paliativos.Diz que antes da recuperação Ibiraquera 

ficou ilhada, e ocorreu um trabalho insistente do CCI batendo nesta tecla da proteção da Lagoa do saco e 

lagos de Ibiraquera. Relata outro caso que foi a construção do morro frontal do Rosa norte, de uma casa de 

argentinos que foi embargada pela APA na época pelo IBAMA. A população está indignada e está desde 

outubro fazendo denúncia para a APA. Ocorreu um manifesto no domingo com muitas pessoas. Apareceu na 

mídia, no programa do Cacau Menezes da RBS. Um caminho centenário sendo fechado assim na APA? Fez 

reunião com APA, prefeitura e o procurador só ficou sabendo hoje. Queria que constasse em ata isso. Estão 

sob muita pressão, ocorreu uma grande assembléia no CCI. Diz que se no Código florestal não prevê a 

proteção, tem a questão paisagística. Diz que o Rosa ganhou selo das baias mais belas e isso é um bem 

comum, uma responsabilidade de todos. Espera que agora dê algum resultado, pois o procurador Daniel 

Ricken de Tubarão agora está sabendo. Pimenta, da Caipora, passa para seu informe e relata que a FATMA 

indeferiu a licença do Porto Baleia. Cecil, chefe da APA, diz que no Porto Baleia a avaliação do EIA mostrou 

inconsistências e acha que isso foi importante para a tomada de decisão da FATMA. Sobre as denúncias da 

Cida, coloca que não havia nenhum crime sendo feito ali e havia alvará do estado permitindo. Disse que a 

prefeitura estava tomando providências, se existe alvará, como embargar e deve-se ter cuidado para não dar 

tiro no pé. Continua dizendo que acha que foi pouco incisivo e ele pessoalmente poderia ter mais 

informações a respeito deste embargo do IBAMA. Litman, do IBF se manifestou dizendo que no caso do 

Rêmora, o erro foi do estudo pois a obra foi do estado. Cida vai fazer informe do Fórum da agenda 21, sobre 

o GT Impactos ambientais de Ibiraquera já começou a funcionar. Diz que fizeram grupo de denuncias e já 

tiveram novas que foram atendidas. O GT pode ser um exemplo para todos os outros e na última reunião 

Cecil fez proposta de que se escolhesse banhado e se fizesse ação vendo o que tinha de certo e errado. 

Escolheram este banhado com nove nascentes - o banhado do vale rio dos Poncianos, mostra fotos desta 

força tarefa e diz que esta ação foi extremamente gratificante com a participação da Prefeitura, comunidade 

e fiscais da APA. Ressalta que foi um dos trabalhos mais ricos e isso que não deixou esmorecer. Fala que a 

comunidade também precisava disto, pois esta confiança está sendo construída. Cecil, chefe da APA diz que 

este trabalho começou no conselho, regimentalmente tem de ter inicio, meio e fim, o que tem de mudar. 

Este resultado deve apontar nestas direções. A APA vem sendo cobrada muito fortemente a atuar no mar, 

hoje tem ação forte de atuação em terra, saiu no ICMBio em foco, a unidade do Brasil que mais atuou foi a 

APABF. Gradativamente por demanda da sociedade para atuar mais no mar. Finaliza agradecendo a 

presença de todos e 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 
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assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de presença anexa e abaixo. Também anexo, 

síntese da pauta e respectivos encaminhamentos dessa Plenaria. 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA INÁCIA DA ROSA MACHADO  

IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA CARINA LEITORLES  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. IMBITUBA/SEDES IGOR RUFINO  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA NETO  

PPPR MÁRCIO FELTRIN  

AMA SIMONE POLETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO BRAGA  

CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR MASCARELLO  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

INCRA MARCELO BARBOSA  

UDESC/PPGPLAN MARIA PAULA MARIMON  

PPPR ANTONIO DAL TOÉ  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

AMA WALTER CAIRA  

PORTO DE IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  
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ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

FERRUGEM VIVA LARISSA MALISE MARQUES  

UDESC/TAIÁ TERRA ANA FÁTIMA DA SILVA  

RASGAMAR CAROLINE GOMES DA SILVA  

IBF MILENE NOVAES  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

 

ENCAMINHAMENTOS PLENARIA 01 ABRIL 2016 

Pauta/ Tema Encaminhamentos  

GT Regimento Interno: alterações e 

analise da proposta de recondução 

do conselho em 2016 

• Por 18 votos favoráveis e 04 contrários a Plenária decidiu 
que essa gestão será reconduzida para o próximo biênio. 
Justificativa: conselho imerso na elaboração do plano de 
manejo; realização de oficinas participativas com o 
mesmo grupo. Há previsão no SNUC.  

• O Regimento continuará sendo debatido pelo GT RI 
visando adequações. 

Pedido de recondução da ACIT 

(excluída por 05 faltas alternadas) 
• Por 23 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção foi 

aprovada permanência da ACIT no Conselho 

Avaliação CONAPABF 

• Prorrogado prazo para 15 de abril para conselheiras 
enviarem a avaliação. O formulário será disponibilizado 
eletronicamente no site da UDESC, uma iniciativa do 
conselheiro Pedro. 

• Carolina (ICMBio) se colocou a disposição para contribuir 
com processo de avaliação do conselho que leve em 
consideração parâmetros quantitativos que demonstrem 
eficiência do conselho na gestão do território. 

Espaço Administrativo: apresentação 

da ATA 

• A ATA de novembro/15 não foi aprovada, pois a AMA 
solicitou mais tempo para leitura e complementações. 

• A ATA será um documento mais objetivo e conciso. Todo 
conselheiro que desejar que sua fala conste na integra 
deverá solicitar “desejo que toda minha fala conste em 

ATA” 

Outros assuntos abordados que dispensaram encaminhamentos: 

• UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 15 anos da 
APABF 

• Ferrugem Viva: Palestra com Prof. Daniel Silva da UFSC: bens comuns e governança territorial. 

• Informes das Câmaras Técnicas: CT Gestão Territorial e CT Conservação da Baleia sobre plano 
de conservação da Baleia, debatido e aprovado em reunião coletiva das CTs. 

• Informes da APABF (Plano de Manejo; Plano de fiscalização do TOBE; Relatório de Gestão e 
Prestação de contas da UC) 

• Informes das conselheiras: CCI, Fórum Agenda 21 e Caipora 

Assuntos não tratados e que irão como prioridade para próxima Plenária: 

• Foi debatida toda a pauta programada 

Sugestão de pautas para próxima Plenária: 

•  SOC MON e GEF Mar - Fortalecimento da Pesca Artesanal na APABF - ICMBio (APABF e CEPSUL). 


