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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 dez dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, Espaço Gaia, 

rodovia SC 434, km 8, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 15 minutos, iniciou-se a 41ª Reunião Ordinária 

do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda chamada, nesse 

momento com 26 membros presentes. Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá 

as boas-vindas e diz que esta é a primeira plenária com o novo chefe da Apabf, Cecil, já antigo conhecido, pois 

participou conosco no início, no processo de formação e capacitação dos conselheiros. Dá avisos sobre alimentação. 

Passa a palavra ao Cecil, que deseja bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradece esta oportunidade, vê como 

um presente, conhece e participou deste conselho desde a sua formação em 2005, sempre achou que um dia estaria 

aqui, e hoje isso se concretizou, por meio de um convite da Dete. É biólogo, alagoano, entrou no IBAMA no concurso 

de 2002, trabalhou na APA de Guaraqueçaba, foram referência para a formação deste conselho. Em 2012 esteve 

aqui novamente para acompanhar o processo eletivo do conselho. Esteve na Coordenação Geral de Populações 

Tradicionais em Brasília, teve oportunidade de conhecer a Amazônia, discutir e construir políticas com extrativistas, 

não só na Amazônia, mas nos biomas cerrado e marinho-costeiros. Foi um trabalho desafiador e gratificante, 

trabalhar com pessoas que estão tão distantes e excluídas dos processos e das mínimas condições para viver. 

Acredita que além de fazer políticas públicas temos que criar espaços de governança com as instituições envolvidas, 

num cenário em que a questão ambiental não é prioridade e cujos órgãos disputam recursos financeiros. Na 

articulação para a substituição da Dete nesta chefia visitou o local e teve muitas conversas com ela. Chega num 

momento especial, em que estamos comemorando 15 anos de Apabf, estamos iniciando as comemorações, fazemos 

também 10 anos de Conselho, estamos construindo o plano de manejo, temos uma sede reformada e, num processo 

natural de renovação de equipe, Enise e Simão estão se aposentando e estamos trazendo pessoas novas. Fizemos 

um planejamento da equipe há um mês aqui mesmo no Gaia, refletimos sobre o que fizemos até agora e planejamos 

o que pretendemos fazer. Temos um desafio muito grande de elaborar o plano de manejo, em pouco tempo 

teremos que conversar com setores, elaborar normas, mapas, zonas, tratar conflitos, fazer acordos. Precisamos 

avançar no que já foi construído, trabalhar com outras instituições para alem deste conselho. O conselho é o 

guardião deste patamar atingido até hoje, e vai ter um papel importante daqui para frente também. Aqui neste 

espaço temos a oportunidade de trabalhar a conservação e os conflitos sociais, a Apa é a UC que permite isso. 

Agradece a todos. Sandra continua a reunião relembrando o contrato de convivência para as plenárias. Apresenta a 

programação da plenária. Já tivemos um receptivo com café da manhã e no Espaço Administrativo tivemos as 

palavras do novo Presidente do Conselho, Cecil Maya e relembramos contrato de convivência. Ainda teremos 

aprovação da programação de hoje e da ata da plenária anterior. No Espaço Discussões e Decisões teremos 1) 

Empreendimentos imobiliários em APPs na APABF – como o órgão gestor enfrenta esses conflitos? 2) Resultados da 

pesquisa sobre atividades de extrativismo vegetal na APABF; 3) Revisão do Regimento Interno do CONAPABF diante 

da nova IN de Conselhos; 4) Cooperação institucional para celebrar os 15 anos da APABF; 5) Vídeo sobre 

extrativismo. No Espaço Institucional teremos Informes da APABF; Informes do GT Plano de Ação e GT Capacitação 

do Conselheiro;  apresentação de Leopoldo Cavaleri – tese de doutorado “Inovação, governabilidade e protagonismo 

de pessoas-chave em sistemas de governança costeiro-marinho: o caso da APABF”; Informe do CEPSUL sobre 
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proposta de criação de UC na Baia da Babitonga; Informe da R3 Animal: monitoramento da sanidade da avifauna das 

UCs marinho costeiras de SC; Informe da Sociedade Ecológica do Rincão: potencial natural das lagoas do Rincão e 

suas ameaças; Informe das Câmaras Técnicas; demais informes de conselheiras. Todos aprovam a programação, 

Sandra apresenta a síntese da ata da plenária anterior, com principais assuntos e seus encaminhamentos. Pergunta 

se alguém mais tem contribuições para a ata além do Sergio, que enviou por email. Sergio da AMA  pede novamente 

o envio da ata até duas semanas após a reunião, mesmo que ainda em estado bruto, de forma a permitir que os 

conselheiros contribuam na sua finalização.  Sandra e Enise explicam que essa forma não é factível, pois exigiria mais 

tempo do que o processo atual já requer, na consolidação das diversas versões de atas que nos chegariam. Sobre ter 

acesso ao que foi discutido em estado bruto durante a plenária Sandra coloca as gravações de áudio à disposição dos 

conselheiros. Antes de iniciar a próxima pauta Sandra pede ao Hemerson, da Prefeitura de Imbituba, para breves 

palavras sobre a coleta seletiva do lixo de Imbituba cujos folhetos explicativos foram distribuídos aos conselheiros. 

Hemerson fala sobre a iniciativa, o processo é novo e ainda está sendo ajustado, algumas falhas já estão sendo 

tratadas, isso é contínuo. Pede a colaboração dos imbitubenses para observar as datas e horários da coleta normal e 

seletiva de cada bairro. Cida do CCI quer desejar as boas-vindas ao Cecil, é uma alegria imensa ver uma pessoa jovem 

abraçando a causa da nossa Apabf. Sandra passa a palavra ao Miguel, da Apabf, que vai falar sobre os 

empreendimentos imobiliários em APPs e como o Icmbio/Apabf vem tratando essa questão. Vai abordar o tema nas 

seguintes situações: 1) autorização para licenciamento; 2) fiscalização; 3) pareceres e 4) atuação interinstitucional. 

Nas AUTORIZAÇÕES PARA LICENCIAMENTO temos os casos de empreendimentos imobiliários que necessitam de 

EIA-RIMAs, onde legalmente a UC deve se manifestar e os casos de empreendimentos menores licenciados com EAS 

(Estudo Ambiental Simplificado) em que não nos manifestamos. A Lei do Gerco 7661/98, que institui o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro, diz que os EIA-RIMAs são obrigatórios para loteamentos em municípios 

costeiros, no entanto a Resolução Consema 13/2012 estabelece que o órgão licenciador estadual exija EIA-RIMA 

para loteamentos maiores de 100ha e para aqueles menores de 100 há apenas o EAS. A Resolução do CONAMA 

428/2010 diz que empreendimentos que causam impacto ambiental na UC e na sua zona de amortecimento, quando 

for o caso, devem ter autorização do órgão responsável pela gestão da UC. O parecer deve ser dado na fase de 

licença ambiental prévia – LAP, e isso é um problema, pois nessa fase ainda não temos os projetos executivos e fica 

difícil de opinar, o caso das usinas eólicas é um caso típico, então temos nos manifestado solicitando 

complementações. A FATMA possui competências de licenciar empreendimentos imobiliários, licenciar supressão de 

vegetação nativa e emitir certidão ambiental de atividades não constantes de licenciamento, tais como 

terraplanagem e limpeza de terreno. As prefeituras também emitem licenças ambientais municipais conforme porte 

do empreendimento e também os alvarás de construção. Já a FISCALIZAÇÃO atua conforme denúncias, fiscalização 

de rotina (trabalho de monitoramento), demandas do MPF, MPE e Justiça Federal e também em operações 

planejadas. Na prática em campo os fiscais solicitam a licença ambiental e verificam se está correta. Em caso 

negativo notificam ou multam com prazo para apresentação da licença e documentação geral do terreno e do 

proprietário na APA, pedem para suspender qualquer atividade no local até apresentação dos documentos. Caso 

haja multa, reportam oficialmente ao MPF que decide se abre ou não processo-crime independente. Caso haja dano 

ambiental o MPF obriga o PRAD-Plano de Recuperação de Área Degradada na área de intervenção irregular inclusive 

nas APPs, independente de outros processos ou então Termos de Ajustamento de Conduta – TACs. O ICMBio 

também pode obrigar TACs administrativos, independente do TAC do MPF. Nos PARECERES temos demandas do 

MPF, Polícia Federal, SPU, empreendedores, etc. Fazemos vistoria em campo quando necessária e elabora-se a Nota 

Técnica, analisando parâmetros ambientais da legislação federal, estadual e municipal. Nas ATUAÇÕES 

INTERINSTITUCIONAIS, temos aquelas feitas por demanda do MPF/ICP, temos o exemplo do Protocolo de 

sustentabilidade do loteamento da Barra de Ibiraquera, que por Decreto Municipal foi criado um GT composto por 

Prefeitura de Imbituba, Associação de Moradores e ICMBio, lembrando que a APABF não foi a proponente, a Justiça 

federal exigiu que a APA fizesse parte do processo. No caso do Cabo de Santa Marta e SC-100 também foi criado um 

GT formado pela Prefeitura de Laguna, Icmbio, SPU e IPHAN, POR Decreto Municipal. O Objetivo do GT é realizar o 
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levantamento e análise de informações que subsidiem a elaboração de projeto de regularização fundiária no Farol 

de SM e orientem a elaboração de diretrizes para ocupação e uso do solo às margens da SC-100. Com relação aos 

assentamentos consolidados em APPs busca-se a regularização fundiária conforme Lei 11.977/2009, estamos 

participando no Rincão e também em Laguna. Temos também parceria com o SPU nas ocupações de áreas 

irregulares em áreas da União pelo GT Litoral. Temos também trabalhos conjuntos com o IPHAN nos sítios 

arqueológicos e também com as prefeituras. DESTAQUES. As emissões de certidões de dispensa de licenciamento 

pelo órgão estadual licenciador normalmente são utilizados pelo interessado como licença ambiental. A 

competência para legislar sobre intervenção em APP não é municipal, temos o caso de uma Resolução do Comdema-

Jaguaruna/IMAJ autorizando intervenção em APP, considerado pela nossa procuradoria jurídica como 

inconstitucional. Temos também necessidade de padronização de entendimentos da legislação ambiental entre os 

níveis de governo. Os órgãos licenciadores devem realizar vistorias  para verificar a existência de APPs para emissão 

de licença  e certidões. Os pareceres dos órgãos licenciadores devem levar em consideração APPs e consultar órgãos 

envolvidos. Existem casos em que a APA pediu vistas ao processo e se manifestou: Eólicas de Laguna, Reserva do 

Farol, Ecovitta, Porto Baleia (por estar na divisa com limites da APA). Miguel agradece a atenção. Sandra faz inscrição 

para os debates.  Nieto da OAB dá bom dia a todos, é representante da instituição que provocou o assunto, agradece 

a explanação muito bem feita do Miguel; resumindo, a padronização entre os órgãos é bastante precária, é comum 

na nossa região o parcelamento irregular e a especulação imobiliária é um tema que causa incomodo em muita 

gente. Quis provocar este assunto para que os conselheiros tivessem idéia das dificuldades do órgão gestor em 

tratar esse tema. Existem as áreas já consolidadas, onde as pessoas já estão lá há muito tempo, então como fazer a 

regularização, a exemplo do que está sendo tentado no loteamento da Barra de Ibiraquera. Além de residências 

temos outras atividades como as usinas eólicas que também ocupam essas áreas. Quer deixar a provocação e a 

reflexão sobre este assunto. Vidal da Sociedade Ecológica do Rincão parabeniza a explanação do Miguel e 

provocação do Nieto, tema polemico, situações iguais tem entendimentos diferentes por distintas instituições. Uma 

das situações mais especiais que vimos neste conselho aconteceu no Rincão com o projeto de condomínio Aquavita 

hoje Ecovita, que teve que ser reformulado. João da Rasgamar diz que todos os empreendimentos na zona costeira 

precisam ter EIA RIMA, viu isso na apresentação, mas isso não acontece. Daí fica o ônus para a fiscalização da Apa e 

ambientalistas correrem atrás. Quer saber qual o contato que a Apabf faz com a Policia Federal, quer esse contato, o 

nome da pessoa, para passar ao conselho. Sérgio da AMA tem pergunta e consideração. Pergunta até que ponto o 

parecer da Apabf tem poder. E considera que a partir do plano de manejo poderemos ter uma outra situação para 

emissão de pareceres. Hemerson da prefeitura de Imbituba tem muitas duvidas sobre este tema, mas vai tentar 

colocar. Sobre EAS de loteamentos, desconhecia a lei federal sobre exigência de EIA RIMA, isso ocorre também em 

outras prefeituras. Participou do GT que elaborou o protocolo de sustentabilidade da Barra de Ibiraquera e se sentiu 

usado, acha que isso teria que ser feito pelo empreendedor. Fica essa salada maluca de quando exigir EAS e EIA 

RIMA e também a judicialização, pois não acredita seja uma boa forma de tratamento pois o judiciário não tem tanto 

conhecimento da questão. Carlyle diz que APP é um enquadramento que não permite atividade, tivemos retrocesso 

no Código Florestal por permitir em algumas situações. Outra coisa é que neste território confundem APP e APA, 

além disso, temos APP em APA, a sociedade não sabe diferenciar. Gostaria que trouxéssemos, Miguel, em que 

situações se pode ter ocupação em APP. Outra coisa é sobre as consultorias que elaboram EAS para aprovar e não 

para avaliar as alternativas, vicio gravíssimo que a sociedade precisa estar atenta. Cita exemplo do Porto Baleia na 

Guarda do Embau, precisamos de equipes independentes para fazer isso, acredita nas universidades para fazer isso 

não de forma pontual e isolada como tem sido feito. Simão da APABF diz ao Carlyle que estamos diante de uma 

contradição, o próprio código florestal diz que não pode em APP e ele próprio já diz os casos em que pode; ainda 

temos outras leis como a lei das cidades; vivemos desde a Constituição Federal de 1988 um confronto entre as 

legislações federal, estadual e municipal, exemplo a resolução do Condema de Jaguaruna. A hierarquia das leis 

muitas vezes não é observada, dificultando o trabalho do gestor. Temos as áreas historicamente ocupadas, veja 

Recife , situa-se 80 porcento em APP. Como lidar com estas contradições. Construir ou não estaleiros, portos, casas; 
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o plano de manejo vai nos tirar do caso a caso e nos dar diretrizes gerais. O Hemerson está no meio desse conflito 

entre leis federais e municipais, não deve se sentir usado por participar do protocolo de sustentabilidade, pois foi 

determinado pelo juiz e contribuiu para qualificar o processo. Kica do SPU diz que sente na pele a desinformação 

provocada pelos meios de comunicação, as prefeituras normalmente não entram com o pedido nos órgãos 

competentes e quando estes atuam sai na imprensa que o SPU, IPHAN, ICMBio estão atrapalhando o 

desenvolvimento do município, portanto pede encarecidamente que as prefeituras não tenham receio para 

conversar com as instituições da esfera federal. O diálogo com outros órgãos tem acontecido no Projeto Orla. Carlyle 

da Unesc quer complementar que a sociedade também tem seu papel e ela tem se mostrado omissa. Wilson da 

Apabf quer responder uma fala do Hemerson, a Apabf já tem o entendimento consolidado sobre a necessidade de 

EIA-RIMA e todas as prefeituras já foram oficiadas sobre isso. Miguel quer dizer que hoje temos a política do fato 

consumado, vão fazendo de qualquer jeito para pressionar a regularização, tem esperança de fazer direito no 

Rincão, numa parceria e integração entre Plano Diretor, Projeto Orla e Plano de Manejo, o prefeito quer e a coisa 

acontece. Kico paisagista com espaço cedido pela Fundação Gaia diz que temos que saber o que é uma boa conduta 

na Apabf e divulgar e agir dessa forma, hoje está mais fácil de isso acontecer pois as pessoas estão mais 

sensibilizadas a essa questão. Sandra fala que como encaminhamento tem a proposta do Miguel de aprofundar na 

CT Gestão Territorial esse tema e acrescenta a necessidade de desenhar uma oficina de capacitação com corretores, 

gestores municipais. Nieto acrescenta os proprietários das grandes extensões de terra ainda desocupadas. Nas 

oficinas do PM se traga este setor imobiliário espinhento, desenvolvimentista, sem compromisso com o ambiente, 

que ele conhece bem, pois transita nele. É difícil, mas devemos tentar um bom resultado, eles estão preocupados 

com as normas e zonas que estaremos construindo aqui. Ana do Cepsul tem proposta de encaminhamento que 

tivéssemos pessoas que trabalham com marketing ambiental participando nos grupos para nos ajudar na 

comunicação, isso está sendo feito em SP com o pessoal que trabalha com consumo consciente do pescado. Cecil da 

Apabf diz que estamos construindo termo de reciprocidade com o município do Rincão e espera que isso seja 

expandido aos outros municípios, que o que for encaminhado aqui seja feito em Rincão como prioridade. 

Encaminhamento: tratar esse assunto nas setoriais do PM e encaminhar a CT Gestão Territorial o desenho da oficina 

com o setor imobiliário, envolvendo comunicadores. Encaminhar a todos a apresentação do Miguel, passar contato 

da PF a todos os conselheiros. Sandra passa à próxima pauta, Elisa do IFSC apresenta os resultados da pesquisa 

Extração de Produtos Florestais não Madeireiros na APABF. Trata-se de assunto que ainda não foi abordado aqui, 

mas atinge pessoas em vulnerabilidade ambiental. Entendendo como produtos florestais não madeireiros aqueles 

produtos extraídos da flora para subsistência ou comercialização, excluindo-se a madeira; na Região Sul temos o 

Pinhão e erva-mate (IBGE,2012), mas também o Butiá, Samambaia-preta, Cipós. O que tem a ver APAs e PFNMs? 

Conforme o SNUC/2000, as APAs devem “proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. Segundo a PNAP/2006, as APAs devem “fortalecer as 

práticas de manejo sustentável dos recursos naturais nas Ucs (…) que contribuam com a redução da pobreza”. 

Conforme o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação de 2014, temos 32 APAs abrangendo 100.007km², seis 

delas declararam a existência de extração de PFNM. Além disso, o Decreto que cria a APA da Baleia Franca impõe a 

ela fazer a “ordenação e garantia do uso racional de recursos naturais da região”. Portanto, o objetivo desta 

pesquisa foi identificar as atividades de extração de produtos de origem vegetal que ocorrem no território da Área 

de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Como metodologia foi realizado um levantamento inicial no CONAPA, 

entrevistas com 19 extratores e coleta e identificação botânica. Tivemos como resultados as seguintes espécies 

sendo coletadas na APABF: erva-baleeira, arnica, aroeira, carqueja e cavalinha com finalidade medicinal; jerivá, 

taboa, junco, butiá, cipós e bambus com finalidade de confecção de artesanatos sendo o butiá também com 

finalidade alimentar. Nos deparamos com vários desafios: a atividade de extração vegetal é a principal fonte de 

renda para 74% dos entrevistados; todos os entrevistados afirmaram que enfrentam dificuldades de extração na 

atualidade, por conta da presença de cercas, muros e construções em áreas onde se praticava o extrativismo; 

desvalorização dessa forma de produção; a extração de plantas ocorre predominantemente em áreas de restinga, 
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banhados e beiras de lagoa; a transformação destas áreas em zona urbana ou industrial acarretará tanto a perda de 

biodiversidade e de importantes serviços ecossistêmicos quanto a escassez de produtos locais de importância 

econômica. Algumas considerações e propostas: é necessário o desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas 

sobre aspectos da biologia, ecologia e formas de extração e manejo das espécies exploradas; a espécie que 

apresenta maiores evidências de uso intensivo e de vulnerabilidade é o B. catarinensis; a estratégia de conservação 

pelo uso, em que as espécies passam a ter valor econômico agregado fortalecendo a necessidade de preservação 

dos ecossistemas em que ocorrem, deve ser considerada no plano de manejo da APA; profundar o assunto na 

Câmara Técnica de Atividades Econômicas Sustentáveis. Debates. Cida do CCI parabeniza porque é um assunto 

muito importante e que realmente está invisível, sentem na pele na Ibiraquera, informa que as áreas úmidas agora 

estão sendo usadas para criar tilápias. Mazinho da Amopran diz que o objetivo da pesquisa é reduzir a pobreza, por 

outro lado fala do medo da legislação pelos extrativistas, a Amopran já viveu isso e quer abraçar essa causa com a 

Elisa. Sergio da AMA relembra que o projeto Microbacias tinha esse foco de olhar para os menos favorecidos, fala da 

necessidade de enfrentar os desafios como é o caso do cipó-imbé, proibido de fazer o manejo, e de garantir o acesso 

dos extrativistas aos recursos. Elisa diz que não há tanto problema com relação à legislação ambiental pois o Código 

Florestal permite a extração desses produtos em APPs, mas os extratores de butiás de Laguna, por exemplo, tem 

problemas de outro aspecto, pois alguns extraem butiás para trocar por drogas. Uma das perguntas era se tinham 

interesse em regularizar a atividade, 100% respondeu que não, pois não acreditam e não percebem a situação de 

vulnerabilidade em que estão. Outra situação é a venda de mudas de butiás para floriculturas de SP. Nieto da OAB 

diz que extrativismo aqui é diferente da Amazônia, lá tem manejo, luta, embate, combatem o desmatamento; aqui o 

extrativismo é feito sem manejo, também é predatório e impactante; pergunta se tem como em uma APA pode ter 

zona especifica para extrativistas, com regras e normas. Ana do Cepsul acha que dentro do Plano de Manejo pode e 

deve, inclusive identificando os extrativistas para não ficar como está. Seu Gervasio quer que esse trabalho seja 

adiantado e repassado à Flama de Laguna, no ano passado fizemos uma moção de apoio à conservação do Gravatá, 

está preservada até certo ponto, mas não sabe quem é o dono, lá tem uma cerca onde só passam surfistas e 

pescadores, portanto está bem preservado, usado apenas por butiazeiros, esse trabalho pode ajudar a preservar. 

Carol do Icmbio CR9 fala da importância deste tema, fundamental conhecer bem e aproveitar o momento do PM 

para garantir o acesso dessas pessoas aos recursos. Elisa agradece a todos inclusive as provocações do Nieto, o 

extrativismo predatório não é bom, mas existem maneiras de fazer com sustentabilidade, é possível usar os 

recursos. Citou o exemplo dos extrativistas de Laguna, mas por outro lado existem outros com luta social nos Areais 

da Ribanceira, onde tem a proposta de uma RDS, os butiás estão sendo extraídos há muito tempo e ainda existem, 

os conhecimentos sobre a extração sustentável faz parte dessas pessoas, foram construídas ao longo dos tempos. 

Encaminhamento: aprofundar o assunto nas CTs Atividades Econômicas Sustentáveis, Biodiversidade e Gestão 

Territorial, para que seja considerado no PM. Próxima pauta, revisão do Regimento Interno do CONAPABF diante da 

nova IN de Conselhos, Enise explica que estamos com esta necessidade, pois a nova IN, de 5 de dezembro de 2014, 

traz algumas novidades sobre a renovação dos conselhos, que terão mais autonomia mas por outro lado terão que 

ter em seu RI o perfil da composição um pouco mais detalhado de como temos hoje, dividido em setor 

governamental, de ONGs ambientalistas e de usuários de recursos. Além disso, queremos aproveitar a oportunidade 

para pensar e talvez colocar na estrutura do Conselho uma outra instância além das já existentes (CTs, GTs, Comitê 

Executivo), os Comitês Gestores Locais, pensando na situação do Comitê de abertura da barra da lagoa de 

Ibiraquera, por exemplo, e outros que possam surgir. Podemos também aproveitar o momento e repensar as CTs, 

assim como deixar mais explicito no RI os prazos para emissão de Recomendações sobre as autorizações de 

licenciamentos de EIA RIMA emitidos pela APABF. A proposta é criar um GT para estudar as possibilidades de 

alteração do RI para trazer à plenária. O GT é formado por: Professor Aldo da Unesc (a consultar), Carol da CR9, 

APABF, Sandra do Gaia, Val do Forum da Agenda 21 (a consultar), o Comitê Executivo convocará a primeira reunião.  

Almoço. Próxima pauta temos o filme “Cidadãos Extrativistas”, Cecil fala do contexto político do vídeo, existe uma 

grande diversidade de órgãos trabalhando com populações e territórios tradicionais, várias políticas públicas, a 
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publicação de um livro e deste vídeo interinstitucional, que envolve várias unidades de conservação na Amazônia 

vão no sentido de valorizar, de enxergar estas pessoas.  Ao final do vídeo Cecil diz que o mesmo traz um valor de 

sociedade e gestão de território que estão aqui na Apabf e neste Conselho, este filme é inspirador, independente de 

ser em Resex ou Flona. Próxima pauta sobre cooperação institucional para celebrar os 15 anos da APABF, João 

Batista da Rasgamar diz que quer apenas levantar a idéia, esta data é simbólica e importante e não podemos deixar 

passar em branco, principalmente na etapa final da concretização do PM. A idéia veio de uma conversa entre 

ativistas e achou ótima. O Projeto Baleia Francaa é o criador da Apabf e tem seus méritos, está junto. A idéia inicial 

era criar um logotipo do aniversário, precisamos vender o peixe da conservação, fazer o marketing ambiental. Quem 

aqui colocaria em seu carro um adesivo da Apabf, ela não tem só amigos, para muitos ela é entrave. Podemos fazer 

camisetas, banners, divulgar a Apabf com idéias que venham dos conselheiros e não só da equipe da unidade. A 

Rasgamar está com um processo de uma imobiliária, acusados de fazerem perder dinheiro por causa de placas que 

colocaram alertando possíveis compradores sobre lotes irregulares e falando para consultar a Apabf e Fatma antes 

de comprarem. Portanto temos que divulgar a Apabf, não só a baleia mas este território, mesmo que tenhamos 

diferenças mas podemos unificar no sentido da divulgação da unidade. Sandra fala que temos um banner novo, feito 

no contexto do evento Mountain Do, para mostrar que estamos dentro de uma UC. Sandra fala que dia 17, sábado 

que vem, teremos um kirtan em celebração aos 15 anos da Apabf aqui no Gaia. Fala que nós, conselheiros, podemos 

aproveitar a oportunidade de inserir o tema Apabf e seus 15 anos nas nossas atividades normais, e também de 

promover algumas especificas. Kica do SPU fala que deveríamos ter um banner em cada município para divulgar, dar 

visibilidade e ser reconhecido. Cidinha fala que o filme foi muito legal, ver historias de outras comunidades, a 

realidade é a mesma nossa, só muda o endereço. Para os 15 anos da Apabf além de visibilidade temos que fazer isso 

para nós mesmos, como conselheiros fazer um encontrão para cada entidade colocar no papel uma reflexão de o 

que evoluiu nesse tempo. Fazer uma linha do tempo desde o inicio para enxergarmos como conselheiros nossos 

avanços e nos motivar para continuar. Elisa do IFSC acha importante, sua instituição é de educação, trabalham com o 

publico e percebe que não sabem o que é unidade de conservação. Esse tema perpassa todos os cursos, acha 

interessante se a Apabf tivesse um pequeno vídeo que a apresentasse. Litman do IBF diz que o território que tanto 

queremos não está sinalizado, não tem placas avisando que estão em uma UC. É da área de marketing e sabe que o 

Ministério do Turismo tem recursos para fazer isso em parceria com o MMA, se coloca a disposição para ajudar. Cecil 

diz que temos algumas idéias para comemorar os 15 anos, no início bem mais ousadas e fomos caindo na real sobre 

recursos financeiros e de pessoal, porém a idéia da parceria com o Conselho nos deu animo. Pretendemos iniciar as 

celebrações com o kirtan aqui no Gaia, temos parceria com a ACIM para fazermos a semana da baleia com o tema 15 

anos de Apabf, conversou com o Sergio Lelis, produtor do filme sobre extrativismo que vimos, para fazer um sobre a 

Apabf, ele é nosso colega do ICMBio o que facilita. Mas tudo o que foi colocado deve ser estruturado numa 

programação com a mesma logomarca, mesmos princípios, e para isso podemos ter um grupo de trabalho. Vidal fala 

de comemorar os 10 anos de participação na gestão da Apabf com a existência do Conselho e homenagear a Dete. 

Concorda com a formação de um GT para isso. Karina do PBF quer manifestar que ficou feliz com a idéia do João, 

tivemos mudanças significativas com o advento da APABF mas ainda temos problemas no território. Tem uma 

empresa de comunicação que já trabalhou com o PBF e que ofereceu fazer a arte, documentário, captar recursos, 

mesmo que não vá dar para ser finalizado este ano, mas fará alusão aos 15 anos da Apabf. Seu João da Colônia Z-33 

se sente contemplado com as manifestações, concorda com a comissão, fazer um ato coletivo chamar imprensa, 

divulgar a função real da Apabf, o que fazemos aqui, um evento bonito que chame a atenção. Sandra fala que todos 

nós temos nos nossos bancos de imagens fotos de bichos, culturas, vamos separar para disponibilizar. Miguel fala de 

uma exposição fotográfica itinerante, que seja fácil de transportar e montar, disponibiliza as fotos que tem. Fez o 

histórico de criação da Apabf para o PM e disponibiliza também. Tem um projeto de um livro também que pode 

entrar. Ana do Cepsul, quer apimentar as idéias, o itinerante é legal, essas manifestações devem acontecer em todos 

os municípios, não ficar restrito aqui em Garopaba e Imbituba, envolver alunos das universidades, de escolas, dá 

exemplo do que fizeram em Itapoá. Sugere contatar DNIT para as placas. Irmos atrás de empresas para parcerias, 
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dessa forma eles se sentirão parte da Apabf e não oponentes. Professor René da UFSC pensa que a universidade 

pode ajudar a levantar recursos financeiros e materiais, além disso na área de extensão a UFSC tem uma semana e 

podem aproveitar abrir um espaço para divulgação, é importante capilarizar nos nossos locais, a pesquisa pode fazer 

um seminário interdisciplinar para ajudar a pensar nos resultados desses 15 anos tanto ambiental como social, no 

ensino trabalha em vários cursos, os alunos podem realizar atividades praticas nas comunidades e podemos pensar 

numa ação especifica junto ao conselho. Se dispõe a ajudar a construir. Carol da CR9 lembra que este ano Floripa vai 

sediar o Sapis, poderia sair uma exposição de fotos e vídeo no  e este ano da América Latina também, será em 

novembro, de 3 a 6, o edital está aberto para inscrições de artigos. Outra possibilidade é pensar na saída de campo 

do Sapis ser aqui na Apabf, que é perto. Cecil fala que muitas idéias podem ir alem deste ano, como ações 

permanentes. Tinha pensado em reativar o GT de captação de recursos que já houve, que pudesse trabalhar num 

projeto para captar recursos de médio e longo prazos, tanto de pequenos quanto de grandes empreendedores. 

Encaminhamento: formação da comissão dos 15 anos da APABF:  Rene UFSC, Ana Cepsul, Karina PBF, Elisa IFSC, João 

Rasgamar, Vidal Sociedade Ecológica do Rincão, Litman IBF, Sandra Gaia, Cida CCI, Kiko Simch paisagista, Apabf. Cida 

lembra que o Projeto Meros tem banco de imagens e está disponível. Sergio da AMA diz que o DTS também tem 

imagens e disponibiliza. Sandra vai chamar a primeira reunião, mas o grupo já pode ir pensando em que a instituição 

poderá contribuir. Próxima pauta, Informes da Apabf. Cecil pede que Simão fale do Plano de Manejo. Simão diz que 

estamos na finalização da parte burocrática, o Termo de Compromisso teve que ser refeito devido mudança na 

legislação, mas está pronto e sendo avaliado pela nossa PFE, nesse tempo o recurso sofreu correção, estamos com 

200 mil reais. Na atualização do plano de trabalho vimos que o dinheiro ficou curto, mas por sorte fomos informados 

que o recurso da compensação da SC-100 também vai ser liberado, tinha sido alocado para estudos de proteção do 

aqüífero de Santa Marta, então esse dinheiro virá para o PM. Os recursos da SCPar serão executados até meados do 

ano que vem e a partir daí entram os recursos do Deinfra. Não estamos parados, nos últimos dias o conselheiro 

Pedro e Enise avançaram no capitulo Vegetação e ele Simão está terminando a caracterização socioeconômica. 

Nossa expectativa é de que nos próximos 10 dias os conselheiros recebam uma mensagem lembrando nossos 

pactos, com material para leitura como preparação para a oficina e que isso seja debatido nas instituições. A 

elaboração do mapa situacional vai ser a partir da caracterização e dos mapas básicos que a Caipora vai fazer. Cecil 

continua os informes da Apabf. Tivemos recentemente a inauguração da reforma da sede da Apabf, resultante de 

um TAC com a Justiça Federal, a aplicação direta do recurso viabilizou, além da reforma do telhado, também da 

parte elétrica e a pintura do prédio. No inicio do mês tivemos uma oficina de planejamento da Apabf aqui no Gaia, 

com participação da Dete para refletir sobre nossos avanços e planejar os próximos 2 anos. Um dos avanços que 

queremos é o estreitamento da gestão da Apabf com o Conselho. A cada reunião do Conselho quer ir trazendo os 

resultados do planejamento para prestar contas e também inspirar trabalhos das CTs. Estamos fazendo Termo de 

Reciprocidade com a Prefeitura do Rincão, cooperação técnica que servirá de modelo para outros municípios. Seu 

João, da Colônia Z-33, diz que quer envolver também a Câmara de Vereadores. Cecil continua dizendo que temos 2 

GTs para tratar de diretrizes para ocupação de Santa Marta e outro para o entorno da SC-100 que está avançando já 

com várias reuniões. Temos também uma discussão com a prefeitura de Garopaba sobre o acesso norte da praia do 

Silveira, processo antigo do Ministério Público contra o município que não estava andando, devemos criar um GT da 

Prefeitura e Associação de Moradores com orientação da Apabf, um modelo novo que também estamos querendo 

replicar em outros municípios. Esta semana a 4ª Região do TRF decidiu manter a validade de todas as medidas 

adotadas pelo ICMBio contra a empresa, assim os embargos e autos de infração estão todos validados pela justiça. A 

Ravlen tem nos procurado no sentido de conduzir uma proposta para o licenciamento ambiental da atividade de 

extração de areia nas dunas da Ribanceira. Isso deve ser tratado numa Ação Civil Pública que corre na Justiça 

Federal. Sobre o turismo embarcado existe uma possibilidade de constituir uma comissão para um acordo, foi 

chamado em Brasília para tratar dessa questão, provavelmente teremos que tomar medidas mais normativas sobre 

essa questão. Sobre o Porto de Imbituba, daqui a duas semanas teremos uma reunião para estabelecer um 

programa de monitoramento da baleia de forma que façam parte dos programas de controle ambiental, que deverá 
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envolver tráfego de embarcações também. Nieto da OAB quer saber se o ICMBio conseguiu um canal de 

comunicação com o Sea Shepherd para mudar sua posição e terem o órgão gestor como parceiro. Cecil diz que não 

houve tentativa de aproximação, pois a ONG sempre se manifestou contrária, mas espera que isso aconteça na 

negociação. Nieto quer saber se o ICMBio já tem uma proposta concreta sobre novo marco regulatório. Cecil esteve 

em Brasília esta semana para tratar disso, existe uma possibilidade de uma Portaria nova, específica para a 

observação embarcada de francas nesta APA, incorporando tudo o que for de positivo da Portaria 117 e trazendo 

regras mais restritivas com base nos estudos que já temos. Uma Portaria nova envolve as regras para observação, o 

procedimento de autorização e a necessidade de diretrizes para o monitoramento, por meio de um protocolo 

envolvendo os empreendedores. Precisamos de estudos mais detalhados para aperfeiçoar, Pedro deve falar disso 

ainda hoje, pois a pesquisa que pretendem fazer e que trará alguns resultados para o ano que deverá trazer novos 

parâmetros para a atividade. O ICMBio sede agora está ciente deste processo e está junto conosco para encontrar os 

caminhos. Litman do IBF cita um projeto que passou nas câmaras municipais para as prefeituras fiscalizarem a 

atividade. João da Rasgamar não sabia que o recurso da SC-100 vai ser pulverizado na elaboração do PM, isso foi 

feito sem a comunidade saber e vai levar essa informação. Está falando isso porque o município de Laguna é 

contrario à ideologia da conservação, vide loteamento do Ronaldinho. Pedro da UDESC, foi citado pelo Cecil e quer 

dizer que a Fapesc aprovou o projeto mas não o recurso, porém vão executar da mesma forma com recursos da 

Universidade e de parceiros. Vão fazer o primeiro piloto para testar metodologia, vão optar por área mais próxima 

em Laguna, com condições parecidas às áreas previamente selecionadas, que eram Ribanceira e Gamboa. Simão diz 

ao João que a palavra não é pulverizar, e sim concentrar os recursos e esforços na elaboração do Plano de Manejo, 

pois a delimitação do aqüífero sem o conjunto de normas para protegê-lo seria infrutífero, e isso o plano de manejo 

trará como resultado. Quer que a comunidade não leve isso como uma desconsideração, mas como uma 

consideração e busca de ações muito mais concretas para a proteção da região. Cecil complementa dizendo que a 

criação dos GTs em Laguna que citou anteriormente foi oriunda de solicitação do MP, juntou dois assuntos, mas 

priorizamos a questão do Farol, o GT vai levantar os estudos, sobrepô-los e discutir os resultados, apresentar para a 

comunidade em audiência pública para definir diretrizes para a regularização fundiária desse local, envolvendo os 

atores responsáveis pela gestão do território: prefeituras, associações de moradores, SPU; portanto isso reforça o 

que Simão falou que queremos não pulverizar os recursos, mas concentrá-los no principal instrumento que os outros 

municípios não têm em sua política de gestão ambiental, que é o Plano de Manejo. João quer saber de que forma a 

comunidade poderá contribuir com os estudos que já tem. Cecil diz que o caminho está aberto. Cecil quer comentar 

que em vários momentos citou conversas com Ivan, Litman, Pedro, mesmo questões internas da APABF, e diz que 

ele age assim, as questões que são trazidas a ele, a não ser que tenham sido claramente ditas que são sigilosas, ele 

poderá trazer ao conhecimento do conselho, isso é gestão participativa, exige liberdade e transparência. Sandra 

passa à próxima pauta, o Plano de Ação do Conselho para a gestão 2014-2016, que foi elaborado pelo GT composto 

por IBF, SPU, Radio Pinheira, Fundação Gaia e Enise da APABF, com base no Plano de Ação da gestão anterior. 

Sandra diz que as metas foram estabelecidas para cumprir os seguintes objetivos: 1) Planejar, organizar, realizar e 

avaliar as reuniões plenárias do CONAPABF; 2) Planejar, organizar e realizar o Momento de Capacitação Continuada 

do Conselheiro; 3) Melhorar a relação e comunicação entre os conselheiros e suas respectivas instituições; 4) 

Qualificar o funcionamento das Câmaras Técnicas; 5) Se manifestar sobre TODAS as autorizações de atividades na 

APABF que exijam EIA-RIMA e dar publicidade e monitorar cumprimento das condicionantes dos licenciamentos (EIA 

RIMAs e EAS); 6) Se manifestar em TODAS as normas de uso de recursos e espaços emitidas exclusivamente para a 

APABF; 7) Participar de TODO O PROCESSO de elaboração do PLANO DE MANEJO da APABF. Foi baseado no Plano de 

Ação anterior e nas avaliações dos conselheiros. As novidades foram: avaliar anualmente o funcionamento e 

efetividade do Conselho, de forma a dar tempo de corrigir eventuais falhas. Outra sobre as capacitações continuadas 

do Conselheiro: isso foi debatido no GT Capacitação, formado pela Epagri, Caipora, Ferrugem Viva, Fundação Gaia e 

APABF; que considerou que a elaboração do Plano de Manejo será permeado de processos educativos e que é um 

ponto central e não dá para fugir aos temas inerentes a ele. O GT considerou também que esse momento estava 
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tomando muito tempo nas plenárias, isso apareceu nas avaliações, então cogitou fazer no dia anterior à plenária, 

mas isso envolvia custos maiores aos conselheiros (tempo, deslocamento), ficando aqui para apreciação da plenária 

a proposta de continuar tendo capacitação dos conselheiros, porém atrelados aos processos do Plano de Manejo. 

Outra proposta nova foi no objetivo de melhorar a relação e comunicação entre os conselheiros e suas respectivas 

instituições, tendo em vista que o grupo do conselho tem problemas e nem todos recebem as mensagens e ficam de 

fora das discussões e que atualmente temos mídias mais modernas e mais acessadas; então se propôs a criação de 

um grupo fechado no facebook para se discutir as questões dos conselheiros, considerando o uso correto dessa 

ferramenta. Os conselheiros discutem essa possibilidade, Sérgio fala que ele particularmente não usa facebook e usa 

whatsapp. Sandra esclarece que o grupo não seria formado de pessoas e sim das instituições, Karina e outros dizem 

que isso é problemático, pois nem todas possuem perfil. Enise diz que temos prós e contras. O grupo não está 

funcionando bem, pois temos incompatibilidade com os emails do Yahoo, UOL, Terra e Hotmail, praticamente só 

quem recebe é quem tem Gmail. Portanto a discussão tem rolado apenas entre estes, e mesmo assim são poucas as 

manifestações. Temos o mailing, a Sandra envia como caixa fechada, então se alguém responde só a Sandra recebe, 

talvez fosse bom passar a enviar em caixa aberta, de forma a abrir a possibilidade de responder a todos. Isso às vezes 

acaba enviando a mensagem para a caixa de spams, enfim, todas as alternativas tem prós e contras, então 

achávamos que o grupo no facebook poderia ter alguma vantagem, não um grupo aberto onde todos pudessem se 

manifestar, mas fechado. Ivan diz que recentemente criou um grupo no facebook e não funcionou, as mensagens 

ficam perdidas, estão preferindo construir uma página, mais eficiente e acessível. Prof. René fala que temos que ter 

em mente a finalidade: comunicação, repositório, colaboração; isso sempre vai implicar uma boa administração 

disso. Se o objetivo é comunicação, é mais simples e o melhor método ainda é o email e como repositório se pode 

criar uma forma paralela. Enise lembra que para repositório o grupo funciona, estão ali no disco virtual todos os 

documentos do Conselho, a idéia mesmo era melhorar a comunicação entre os conselheiros, amadurecer assuntos, 

funcionava assim até começar a dar problema de incompatibilidade com a maioria dos servidores. Está vendo que 

tem resistências à criação de um grupo no facebook, muitos que não usam teriam que criar um perfil, ou mesmo sua 

instituição, então quer sugerir uma proposta alternativa: continuar com o grupo como repositório, ir migrando aos 

poucos para a página que a APABF tem no site do ICMBio, e fazer as comunicações pelo email e a Sandrinha enviaria 

as mensagens abertas de forma a possibilitar as respostas a todos. Professor René pede que tenhamos regras claras 

sobre a utilização do mailing, Sandra se compromete a enviar e relembrar a todos. Todos concordam com essa 

alternativa. Prof. Carlyle da UNESC fala que ao retornarmos às nossas instituições teremos tarefas a fazer, cita como 

exemplo a Missão e Visão para o Plano de Manejo da APABF e as comemorações dos seus 15 anos, então temos que 

fazer essas comunicações, tanto entre conselheiros como deste com a sua instituição. Sandra continua a 

apresentação dos itens seguintes do Plano de Ação e o seu fluxograma de procedimentos. Sobre o funcionamento 

das Câmaras Técnicas Sandra fala que o Comitê Executivo resolveu demandá-las mais vezes, encaminhando as 

pautas sugeridas por conselheiros que necessitarem de maior aprofundamento à CT afim antes de virem para a 

plenária, pois quando vem diretamente tem se mostrado pouco produtivo, ficamos debatendo “achismos” e 

perdemos muito tempo até definirmos o melhor encaminhamento. Sérgio da AMA solicita que a instituição 

proponente da pauta seja consultada antes sobre o encaminhamento do Comitê Executivo, pelo menos em alguns 

casos, temos exemplo que aconteceram com a AMA de pautas sugeridas por ela que não foram encaminhadas a 

contento. Simão fala que os conselheiros não devem esperar a solicitação do Comitê logo antes da plenária para 

colocar seus assuntos em pauta, isso se deve dar a qualquer instante, dando tempo ao Comitê Executivo discutir 

com a entidade se for o caso, amadurecer o assunto e evitar o congestionamento da pauta da plenária. Cida diz que 

isso aconteceu com a pauta sobre a tainha que ela sugeriu e não deu tempo de entrar nesta plenária, ela deveria ter 

enviado há tempos e não esperado a solicitação. Sandra continua as outras metas do Plano de Ação. A plenária 

aprova o Plano de Ação e como encaminhamento Sandra vai enviar aos conselheiros o Plano final aprovado. Sandra 

fala das pautas que não acontecerão hoje e ficarão para a próxima plenária: Leopoldo e Baía da Babitonga, por 

ausência do Leopoldo, Projeto Orla a Kica teve que sair antes e R3 Animal abriu mão de hoje pelo avançado da hora. 
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Próxima pauta Karina relata a reunião dos coordenadores de CTs. Debateram sobre a responsabilidade, 

compromisso e oportunidade de fazerem parte, a disputa pela vaga e o desinteresse em participar das reuniões e 

dos trabalhos depois. Falaram sobre o papel das CTs, que trabalhos devem ser conduzidos, e da necessidade ou não 

de as CTs terem seu Plano de Ação. Como encaminhamento as CTs se comprometeram a elaborar seus planos de 

ação com base no Plano de Ação aprovado hoje e no planejamento estratégico da APABF que ainda não está 

concluído, para estarem em conformidade com o momento de gestão da APABF. Sérgio da UNISUL achou a reunião 

importante, mas é novo como conselheiro e coordenador, ainda está tentando entender, ouviu muito a Dete dizer 

que as CTs devem produzir e trabalhar, mas como resolver isso, algumas são sobrecarregadas e outras não, elas 

precisam ser repensadas. Simão relembra que o GT Regimento Interno vai fazer isso, repensar as CTs. Sérgio diz que 

não tem sentido fazer Plano de Ação de CTs que de repente deixarão de existir. Sérgio e Karina propõe que as CTs 

atuem sob demanda, hoje mesmo as CTs receberam várias demandas e tem material para trabalhar. Enise relembra 

que temos que retirar esta meta que está prevista no Plano de Ação e não estamos cumprindo desde a gestão 

anterior. Sandra passa aos informes das conselheiras, Fundação Gaia cede espaço ao Jairo, de entidade ambiental de 

Araranguá, que fala sobre seus trabalhos em decorrência da problemática ambiental do sul do Estado, participaram 

do grupo de estudo para a criação da APABF, mas não foram contemplados. Simone da AMA informa que o GT 

formado a partir de proposta da AMA sobre o turismo de observação de baleias por terra está se reunindo e 

produzindo, a próxima reunião será na segunda feira com o objetivo de montar roteiros. Sérgio da AMA continua 

informando sobre documento de trabalho participativo que foi divulgado ao grupo, pode servir de base para nossos 

trabalhos, a ciência não deve ser nossa única fonte de conhecimentos. Cida do CCI fala da contribuição dos 

condutores ambientais no GT Turismo de Observação por Terra, faz parte do grupo Taiá Terra, visando além do 

plano financeiro, mas de divulgação do nosso lugar, estão achando muito bom participar, está dando um novo 

ânimo. Informa uma luta do CCI pelas Resex que não vieram, mas que resultou em mobilização junto com outras 

lideranças de Resex Marinhas, a Confrem a qual faz parte, agora está oficializada, tem CNPJ, faz parte como 

conselheira da APABF. Continua informando a luta do CCI junto ao município, Ibiraquera é zona urbana pelo Plano 

Diretor, mas na prática é rural e isso está pressionando os moradores antigos a vender suas terras. Fala sobre os 

alvarás emitidos pela prefeitura para trabalhar na praia no verão, questiona os critérios. Cecil encerra a reunião 

agradecendo a todos, este espaço é especial, abre oportunidades para a gestão da unidade. Nada mais havendo a 

tratar, Enise lavra a presente ata que será enviada por email a todos para na próxima reunião ordinária do Conselho, 

ser retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de 

presença anexa e abaixo.  

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF JOSÉ WILSON SILVA JUNIOR  

CEPSUL ANA TORRES  

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

EPAGRI MARCELO BORTOLAN  

EPAGRI JOSÉ GIOVANI FARIAS  

FLAMA WALLASTON DE OLIVEIRA  

IPHAN VLADIMIR STELLO  

IFSC ELISA SERENA  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA CARINA LEITORLES  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  
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UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ACIM ADÃO DANIEL DA SILVA  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ASSOC.RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

COLONIA Z-33 JOÃO PICOLLO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

UNESC CARLYLE MENEZES  

UNISUL SERGIO NETTO  

AMA SIMONE POLETTO  

AMA SÉRGIO PINHEIRO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA DA COSTA  

ASSOC. RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA LARISSA MALISE MARQUES  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

ONGSE VIDAL DA SILVA SANTOS  

ONGSE FRANCISCO CARLOS MARTINS  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  

ICMBIO/APABF ENISE MARIA BEZERRA ITO  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

UNESC YASMINE DE MOURA CUNHA  

TAIÁ TERRA MAIARA LEONEL PEREIRA  

PORTO DE IMBITUBA ROBSON BUSNARDO  

UDESC/PPGPLAN MARIA PAULA MARIMON  

 LUIZA PINA   

PMI CAMILA CARDOSO ÁVILA  

ORD/CSE/UFSC MATIAS POLI SPERB  

 MONICA PONTALTI  

FATMA/PEST MORGANA ELTZ HENRICH  

UFRGS-POS AGUA LAURA DIAS PRESTES  

CBSUP IVAN SANTOS  

UDESC ANA FATIMA DA SILVA  

UDESC RAFAEL TELLES  

OSCIP PRESERVAÇÃO JAIRO CEZAR  

APABF CHRISTIAN DIETRICH  

 


