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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 vinte e quatro dias  do mês de junho 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 quinze minutos, iniciou-se a 49ª 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 e informa que já está sendo adotado sistema de Atas mais curtas e 
objetivas, reiterando que os conselheiros que desejarem que sua fala conste na íntegra, 
devem solicitar. E que os áudios continuarão a disposição de todos para consultas. Sandra, 
da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra 
contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação, conforme segue: 

Apresentação e debate da Tese de Doutorado: “Análise da Vulnerabilidade 
Ambiental da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, entre as pontas de 
Itapirubá e do Gi, Laguna,SC”. 2. Apresentação, debate e encaminhamentos da 
Proposta de Registro de Identificação Geográfica (IG) como produto do Programa 
de Fortalecimento do Turismo na APABF pelo SEBRAE (Rota Baleia). 3. Avaliação 
CONAPA Baleia Franca. 4. Informe do Comitê Executivo (Regimento Interno). 5.  
Informes instituições Conselheiras Informe das Câmaras Técnicas Gestão Territorial 
e Conservação da Baleia. 6.Eleição membro CT GT (vaga da AMA); 7. Informe do GT 
Ibiraquera. 8.Informes da APA da Baleia Franca (Plano de Fiscalização TOBE; Plano 
de Manejo;  kits Escolas) 

 
Foram aprovadas as Atas da plenária de novembro, com complementações da AMA  e Ata da 
Plenária de Abril com contribuições do Guarache. Deti, Conselheira Honorária, pede para se 
manifestar sobre um ponto que não está na pauta, mas que a excepcionalidade da situação 
se justifica, e que atende pedido do Comitê Executivo. Ela fala sobre o pedido de 
substituição da Chefia da APABF, que chegou até o Ministro do Meio Ambiente. Que foi 
possível identificar que o pedido foi feito por notórios infratores e especuladores dos recursos 
naturais da APABF que se aproveitam de um momento frágil que o país passa. Esse pedido 
não ataca somente a pessoa do Chefe, mas ataca um trabalho da sociedade que faz 
articulação para uma gestão compartilhada do território. Informa que o Comitê Executivo se 
mobilizou e solicitou a cada uma das conselheiras, carta de apoio, não apenas à permanência 
do Cecil como gestor, mas apoio para a continuidade do modelo de gestão participativa e do 
Plano de manejo longamente acordado nestes anos. Informa que chegaram ofícios de todas 
as partes, de conselheiros, de parceiros e até mesmo de Instituições que tem críticas a 
Unidade. Isso demonstra o nível de lealdade da sociedade ao trabalho que está sendo 
realizado por todos. Por fim, pede que este Conselho se manifeste sobre a situação e se 
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coloca a disposição para redigir Moção para apreciação da Plenária, no decorrer do dia. 
Informa, ainda que o Presidente do ICMBio aguarda essa posição da sociedade e do Conselho. 
Anésio, coordenador substituto da CR9, reitera que da parte da CR9 não há nenhum motivo 
para fazer a substituição. Considera a APABF uma UC que tem grandes demandas e que tem 
desenvolvido um bom e efetivo trabalho. Fala ainda, que quando a Deti explicitou vontade de 
se aposentar, procuraram um perfil adequado para fazer essa gestão complexa, com 
capacidade técnica e capacidade de relacionamento, características do Cecil. Relembra, 
porem que a decisão de trocar esse ou aquele gestor é da competência do Presidente do 
ICMBio. Cecil, por sua vez, fala que todas as situações, as boas e as negativas, são 
oportunidade de aprendizado. E que o que importa é a garantia da continuidade do processo 
participativo e competente, em curso na APABF. Agradece as manifestações de todos. Sandra 
submete a Plenária proposta de manifestação do CONAPABF em apoio a permanência do 
atual chefe. Por unanimidade foi aprovada e Deti irá redigi-la e apresentar no decorrer do dia.   
 
Na sequencia, Bruno Andrade da UFSC, inicia a apresentação de sua Dissertação de 
Mestrado: “Análise da Vulnerabilidade Ambiental da Área de Proteção Ambiental da 
Baleia Franca, entre as pontas de Itapirubá e do Gi, Laguna,SC”.  Faz uma introdução 
com a contextualização e apresentação dos materiais e critérios  utilizados para definir os 
graus de vulnerabilidade ambiental. Reitera que para uma gestão costeira eficiente faz-se 
necessário conhecimento dos aspectos fisiográficos; arcabouço legal e instrumentos de 
gestão. Salienta, no entanto, que o aparato legal e instrumental não acompanha ritmo 
acelerado de ocupação  das áreas litorâneas. Seus estudos consideram que a geração e 
análise de Cartas de Vulnerabilidade Ambiental tornam-se  importantes instrumentos no 
âmbito ambiental, pois a identificação e localização de áreas com maior potencial de 
fragilidade ambiental proporcionam uma melhor definição para as diretrizes de um 
planejamento a ser implantado em um determinado espaço. E que a área de estudo 
apresenta sérias restrições à urbanização devido às características ambientais inerentes ao 
substrato físico, e a má utilização desses ambientes pode comprometer ecossistemas 
extremamente sensíveis. Segundo ele, a escala de detalhe usada em mapeamentos que 
visam o uso racional dos recursos naturais contribuem para o uso ordenado dos territórios 
costeiros indicando áreas prioritárias a conservação. Tal ferramenta, fornece subsídios no 
sentido de nortear metas, planos e ações para a gestão, gerenciamento e organização do 
espaço, minimizando a ocupação desordenada. Aberto momento para perguntas, com 
manifestação dos Conselheiros Marina/ SPU, Cida/CCI, João/Rasgamar, Carlyle/UNESC, 
Mazinho/AMOPRAN, Carol/ CR9, Val/Conselheiro Honorário e Aline/ Prefeitura de Laguna, que 
convida Bruno para auxiliar na implementação dos loteamentos propostos na Ponta do Gi. 
Bruno aceita e se propõe a auxiliar.  
 
Posteriormente, Rogério Ern, consultor do SEBRAE apresenta  “Proposta de Registro 
de Identificação Geográfica (IG) como produto do Programa de Fortalecimento do 
Turismo na APABF pelo SEBRAE (Rota Baleia)”. Fez uma explanação do ponto de vista legal e 
processual para o serviço “observação de baleias”. Menciona que no Brasil, dos IG existentes, 
39 são para produtos e apenas Um de serviços. Ressalta que o processo é construído pelos 
representantes da sociedade e que na APABF, as baleias tem notoriedade reconhecida e que a 
presença delas aqui  é um patrimônio vivo, reconhecido como patrimônio natural do Estado 
de Santa Catarina. Que o IG para Serviço de Turismo tem que ter fator humano que o 
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qualifique como diferente do resto do mundo. Tem que ser executado dentro do território e é 
uma propriedade vitalícia da sociedade e território e entende que o Conselho pode e deve ser 
o Regulador desse processo. Abre-se para perguntas e dá-se um breve debate sobre 
benefícios do ordenamento da atividade e reconhecimento da mesma. Cecil complementa, 
mencionando que é uma grande oportunidade para o IG aproximar o conjunto de  
beneficiários com os princípios da APABF e da importância de sua biodiversidade mas também 
aproximar interesses econômicos visando superar as discrepâncias, ampliar o engajamento 
de todos no território que passam a ver a APA como um grande valor humano, ambiental e 
econômico. Rogério ressaltou que Marca tem dono, mas que IG não se vende, assim que é 
concedido passa a ser da sociedade, daquele território para sempre.  Cecil dá os 
encaminhamentos finais, informando que já os debates anteriores sobre o IG mostram que o 
CONAPA talvez seja a melhor governança, pois tem representação dos 9 município e sugere 
formação de um GT para aprofundar o tema. Todos de acordo com a criação do GT que ficou 
composto por: Guarache/ACIM,  Cidinha/CCI, Jari/ASCOPLE, Anderson/EPAGRI, 
Carina/Prefeitura de Garopaba,  Cecil/APABF, Sandra/Fundação Gaia, Wladimir/IPHAN, 
Marta/ACIT Gabriela/ UFSC e Kiko Simch.  
Encerrando as atividades do período da manhã,  Sandra faz a leitura da proposta de moção 
de apoio a permanência do Gestor Cecil que foi aprovada por unanimidade do 
Conselho.  

Retornando após o almoço, Sandra fala das avaliações e informa que apenas 14 instituições 
responderam o questionário da avaliação. Reitera que é muito importante para balizar o 
andamento do trabalho do Conselho e dá prazo de mais uma semana para as demais 
instituições responderem, através do formulário on line. Cidinha ressalta a presença do 
Vilmar Godinho, conhecido como “homem da Caverna”, que vive no Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, em contato com a natureza. 

Sobre a pauta “Recondução do Conselho”, Cecil informa que a decisão tomada na Plenária 
de abril, que aprovou recondução desse Conselho para biênio 2016-2018, considerando o 
esforço administrativo para promover as eleições e especialmente pelo fato desse Conselho 
estar debruçado sobre o Plano de Manejo e ainda, por ser permitido pelo SNUC, deverá ser 
reavaliada por essa Plenária. Informa que Conselheiro Guarache alertou que a decisão de não 
realizar eleições fere o Regimento Interno do Conselho. Menciona que consultou o Jurídico do 
ICMBio que manifestou-se dizendo que reconhecem que há uma discordância entre a Lei do 
SNUC e o Regimento Interno do CONAPABF, relativo a eleição e que o mesmo deve ser 
alterado para ficar em consonância com a Lei superior. Por fim, Cecil fala que não seria 
oportuno alterar o Regimento neste momento, pois isso poderia ser interpretado como 
casuísmo. Assim, ele explicita, que em ouvida a Divisão de Gestão Participativa do ICMBio, 
em Brasília, o Jurídico e o Comitê Executivo do CONAPABF, decidiu por realizar o processo 
eleitoral em 2016, ressaltando que o RI deverá ser reavaliado tão logo assuma o novo 
Conselho.  Sandra apresenta o quadro com as etapas e prazos necessários para elaborar 
edital de eleição, divulgar e avaliar documentação das entidades. Por unanimidade todos 
acordam em fazer o processo eleitoral, com eleições previstas para 22 de setembro.  Elege-
se, então o Comitê Eleitoral composto pelo ICMBio/APABF, Guarache/ACIM, representando 
Setor de usuários; Carina/ Prefeitura Garopaba, representando setor público, Gabriela 
Godinho/ representando setor ONGs ambientalistas e Sandra, pelo Comitê Executivo e Deti, 
Conselheira Honorária.  
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Momento dos Informes das Câmaras Técnicas. Guarache, coordenador da CT Gestão 
Territorial fala que a CT, visando contribuir com o Plano de Manejo da UC, está fazendo uma 
tentativa para sistematizar a compreensão das zonas dos Planos diretores de todos os 
municípios, de acordo com seus respectivos critérios. Informe da Câmara Técnica de 
Conservação da Baleia, dado pela coordenadora Karina. Informou sobre reunião multi CTs, 
quando foi  apresentado o Plano de Ação para a conservação da Baleia que ainda precisa 
melhor definir prazo das metas. A Gestão da APAvai propor os prazos das atividades e na 
próxima Plenária já verificar o status de andamento de cada ação.  Cecil dá informes do GT 
Ibiraquera, dando conhecimento que fizeram uma  saída de campo, visando identificar atos 
danosos ao meio ambiente, no Vale do Rosa e na Lagoa que tem um trecho na APA. 
Participaram, além de  fiscais da APABF, fiscais da Prefeitura de Imbituba, Regina/ ACIM 
Rosa, Cidinha/CCI, Ihara/Fórum Agenda 21 e Dida/ ASPECI. A vistoria gerou um relatório 
com tudo que foi identificado em campo em termos de irregularidades ambientais, reflexões e 
conclusões e ainda apontados diversos encaminhamentos.  Relatório não foi finalizado, mas 
será apresentado aos conselheiros na próxima reunião. Cida, dá o histórico deste GT que foi 
apresentado pelo CCI em uma plenária e diz que está sendo muito gratificante a participação.  

Em seguida, Sandra anuncia que se faz necessário eleger uma nova entidade para ocupar 
vaga da AMA na Câmara Técnica Gestão Territorial. A OAB se candidata e é aprovada pela 
Plenária.         

Cecil passa para os Informes da APA da Baleia Franca. Apresenta ideia dos kits Escolas, 
com materiais sobre a UC , biodiversidade em geral e temas relacionados a sustentabilidade. 
Informa que foi feita uma listagem de escolas  nos municípios e que a proposta é  conversar 
com os dirigentes escolares para que adotem o material. Elisa/ IFSC e Sandra/Fundação Gaia  
se disponibilizam para auxiliar nessa atividade junto das escolas. Na Sequencia, Cecil 
menciona presença de Aline, Chefe do Refugio Silvestre Ilha dos Lobos. Aline se apresenta e 
fala sobre o apoio que está recebendo, fundamental para a formação do Conselho consultivo 
e Plano de Manejo daquela UC. Cecil menciona ações conjuntas com Torres juntamente com o 
SEBRAE visando participar da Rota Internacional da Baleia Franca, aproximando as atividades 
de turismo de observação  de baleia embarcado e de terra, entre o Sul do Brasil e o Uruguai. 
Sobre Plano de Fiscalização do TOBE, informa que ainda não há decisão final da justiça sobre 
viabilidade do retorno do turismo de observação de baleias embarcado. E que, por ora, foi 
lançado Edital de Cadastramento das operadoras interessadas em fazer o TOBE, que serão 
autorizadas e capacitadas somente após liberação da Justiça. Abre-se para perguntas e dá-se 
breve debate.  Cecil diz que o momento é de deixar para traz passivo e rancores envolvendo 
a Ação Civil Pública do TOBE. Que se faz necessário criar novas regras, atualizá-las sempre 
que necessário com adoção de medidas efetivas de segurança para a baleia e turistas 
embarcados. Que se autorizada pela justiça, essa vai ser uma nova atividade. Karina traz 
informe sobre resultado de pesquisa, realizada pelo Projeto Baleia Franca, que saiu esta 
semana na Scientific Reports da Nature, mostrando que há estreita relação entre as  
flutuações anuais da presença de baleias na APABF com a disponibilidade e distribuição do 
alimento (Krill) na zona Antártida, decorrentes do fenômeno El Nino. Ou seja, não se pode 
considerar apenas questões locais como fatores que interferem na presença e 
comportamento das baleias.  Na sequencia, Cecil dá informes sobre Plano de Manejo, dizendo 
que a consultoria para elaborar os mapas já está contratada e também a estrutura para 
realização da 1ª Oficina de Planejamento Participativo/ OPP que acontecerá na 1ª semana de 
agosto, em Laguna, no Tourist Hotel.  Segundo ele, está em fase final, o processo de  
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contratação consultor mediador e serviço pessoa física, responsável pela mobilização e 
organização das OPPs e oficinas setoriais. Por fim, dá informes operacionais sobre os 03 dias 
da OPP, em regime de imersão, com café da manhã, almoço e jantar para um representante 
por instituição. Não é aberta para outras instituições, exceto alguns convidados como o Porto, 
INCRA, Promotores Públicos e representantes do ICMBio, integrantes do GT Plano de Manejo, 
totalizando no máximo 50 pessoas. Sandra ressalta que vai mandar convocações e materiais 
que facilitem a discussão interna de cada instituição, visando qualificar o processo e as 
decisões da OPP.  

Por fim, Cecil agradece a todos. Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata 
que será enviada por email a todos antes da 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 abaixo e anexo. Abaixo, também, síntese dessa Plenária. 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CEPSUL ANA TORRES  

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA ALINE TRICHES SAVI  

IPHAN VLADIMIR FERNANDO STELLO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

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 MARINA CHRISTOFIDIS  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC GABRIELA MOTA ZAMPIERI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

ASCOPLE EVALDO ESPEZIM  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASPECI ERVINO VICENTE  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT MARTA REGIS FOGAÇA  

ASS RADIO PINHEIRA ELIZABETH FORNECK ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA RAMIRIS FERREIRA  

PPPR RICARDO ROSSANO SALVATORI  

UNESC CARLYLE TORRES BEZERRA DE MENEZES  

UNISUL SÉRGIO NETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  
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FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRA HONORÁRIO MARIA ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

ICMBIO/APABF DEISI CRISTIANE BALENSIEFER   

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA  

ICMBIO/CR9 ANESIO MARQUES  

UNESC JASMINE DE MOURA DA CUNHA  

sebrae ROGERIO ERN  

JORNAL ESPINHEIRA SANTA VILMAR GODINHO  

IMAJ EDSON RODRIGUES DE GROUJO  

IMAJ GUILHERME PEREIRA PIRES  

 

 
SINTESE E ENCAMINHAMENTOS DESSA PLENÁRIA 

 
Pauta/ Tema Encaminhamentos  

Espaço Administrativo: apresentação 
da ATA 

 

• As Atas de novembro/15 e abril/16 foram aprovadas. 

 

Moção ao Presidente do ICMBio para 
a permanência da atual chefia da 
APA da Baleia Franca 

• Aprovada por unanimidade a moção nº001/2016 

Apresentação, debate e 
encaminhamentos da Proposta de 
Registro de Identificação Geográfica 
(IG) como produto do Programa de 
Fortalecimento do Turismo na APABF 
pelo SEBRAE (Rota Baleia). 

 

• Formação de um GT para na próxima plenária realizar 
uma apresentação e qual o papel do CONAPA no Registro 
de Identificação Geográfica (IG). Eleitos para o GT: 
Guarache (ACIM), Cidinha (CCI), Anderson (EPAGRI), 
Carina (Prefeitura de Garopaba), Cecil (APABF), Sandra 
(Fundação Gaia), Wladmir (IPHAN), Marta (ACIT), 
Gabriela (UFSC), Evaldo (ASCOPLE) e Kiko Simch, como 
convidado. 

Avaliação CONAPABF 

• Prorrogado prazo impreterivelmente para 04 de julho. Os 
formulários serão enviados novamente por email com os 
4 links disponibilizados eletronicamente no site da 
UDESC. Com exceção do CCI e ASPECI que serão 
impressos e disponibilizados.  

Analise da proposta de recondução 
do conselho em 2016 e GT 
Regimento Interno: 

• Por unanimidade todos acordam em fazer o processo 
eleitoral. Comitê Eleitoral composto por: Guarache 
(ACIM), Carina (Prefeitura de Garopaba), Gabriela (IBF), 
eleitos todos por unanimidade pela Assembléia. O Comitê 
conta com apoio da Secretaria Executiva. Deti, como 
conselheira honorária, se coloca a disposição para 
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auxiliar. 

• O Regimento continuará sendo debatido, após a eleição, 
pelo GT RI visando adequações à IN 09/2014 ICMBio e 
SNUC. 

CT Conservação da Baleia sobre 
plano de conservação da Baleia. 

 

• APA vai propor os prazos das atividades e na próxima 
Plenária já verificar o status de andamento de cada ação 

Eleição membro CT GT (vaga da 
AMA) 

 

• A OAB se candidatou a ocupar esta vaga e foi aprovado 
por todos 

 


