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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 2 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 3 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 4 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 5 
 6 
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Instituto Federal de Santa Catarina 7 
IFSC, SC 434- Campo Duna, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 40 minutos, iniciou-se a 52ª Reunião do 8 
Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda 9 
chamada, nesse momento com 22 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença de 10 
todos, dando as boas-vindas e passa a palavra para Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva. Ela deseja bom 11 
dia a todos, dá as boas-vindas, relembra contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação, 12 
conforme segue: Espaço Administrativo - relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e das atas 13 
anteriores. Espaço Institucional - Entrega Termos de Posse, Procedimentos/ Ritos dos Licenciamentos Ambientais e 14 
Demanda de analise de EIA RIMAS, GEF Mar - Fortalecimento da Pesca Artesanal na APABF – ICMBio, PLANO DE 15 
MANEJO: informes/ relatos oficinas pesca. Espaço Informes Conselheiras - UDESC, R3 Animal e Projeto Baleia Franca: 16 
Relato das atividades desenvolvidas pelo Projeto de Monitoramento de Praias / PMP. IBF e Outros informes 17 
Conselheiras, Informes CTs e GT´s, Informes APA Baleia Franca, Informes Comitê Executivo ( BLOG CONAPA; Princípios 18 
Éticos do CONAPABF). Definição da agenda Plenárias Ordinárias 2017.  19 
Aprovada ata de setembro 2016 com complementações do Guarache e Cecil, impressa e assinada pelos presentes. 20 

Cecil justifica que o Termo de Posse do Conselho ainda não está pronto, pois depende de adequações as diretrizes 21 

previstas na Instrução Normativa ICMBio n° 09/2014. Na sequencia, Victor faz uma apresentação sobre ritos do 22 

licenciamento ambiental em Unidades de Conservação. Conselheiros fazem diversos questionamentos sobre 23 

competências dos órgãos licenciadores como FATMA, IBAMA, Fundações Municipais e também atribuições do 24 

ICMBio, especialmente no tocante a termos de referência. Discute-se sobre empreendimentos já licenciados na Zona 25 

Costeira e que existem divergências jurídicas sobre necessidade de EIA RIMA. Também há divergências entre os 26 

próprios órgãos federias, além dos tempos exíguos para manifestação sobre os EIA RIMAs. Discute-se também a 27 

importância das manifestações independentes do CONAPABF, mesmo ele sendo consultivo, pode e deve ter 28 

autonomia para emitir parecer, mesmo que eventualmente contrarie parecer da equipe da APABF. Faz-se necessário 29 

a criação de ritos internos no Conselho para analisar os EIA Rimas e se manifestar. Prof. Carlyle, da UNESC, resgatou 30 

uma das primeiras análises feitas pelo CONAPABF em relação à mineração de conchas calcarias e elogia a 31 

apresentação feita pelo Victor, ressaltando que é muito oportuna, pois estão havendo mudanças nacionais que 32 

estão indo no sentido contrario do fortalecimento destes ritos. No Brasil empresa que elabora o EIA dificilmente diz 33 

que o empreendimento é inviável. É ruim para a sociedade, pois em geral esses estudos ou tem péssima qualidade 34 

ou omitem dados. Carlyle pergunta “Como podemos contribuir na elaboração de termos de referencia para evitar 35 

vícios de origem e cita o caso da mineradora Samarco em Mariana que estava licenciada?”. Hemerson, da SCPar, 36 

menciona necessidade de segurança jurídica sobre o conselho propor termos de referencia para empreendimentos 37 

dentro da APABF e que pode ser inócuo frente a FATMA e também IBAMA. Já há hoje muita sobreposição e muitas 38 

vezes o empreendedor não sabe a quem se reportar, citando exemplo da Catallini. Cecil fala da dificuldade do 39 

Conselho chamar os órgão para entender melhor. Caso especifico da Catalinni, o  decreto que define as atividades 40 

cujo licenciamento ambiental é de competência da União, não é muito claro sobre as cargas liquidas. O decreto não 41 

fala sobre volume, apenas de toneladas e de capacidade/tamanho de contêineres. Que geralmente a APABF já 42 

recebe com EIA RIMA pronto e nem sempre é convidada para audiência publica, e que nesse caso teve de solicitar o 43 

EIA para FATMA.  Prof. René, da UFSC, fala que o papel do CONAPA é compreender e desenrolar esse emaranhado, 44 
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de forma a não afugentar empreendedores, que as vezes estão distante de uma compreensão mínima e razoável das 1 

questões ambientais. Fala que um dos caminhos passa pela valoração dos atributos da APABF e criação de 2 

mecanismos mais efetivos entre os órgão e aproximação da própria sociedade, pois se essa não entende não vai 3 

querer participar. Quando se judicializa os processos, entra-se numa esfera de não compreensão e o conselho tem 4 

de ser estimulado e assessorado neste esforço de traduzir para a sociedade, demonstrando quais ações preventivas 5 

e pró-ativas podem ser tomadas, demonstrando o que é tangível e pode ser acessado. Enfim, que possamos tomar a 6 

ação e exercer nosso papel. Cecil, presidente do CONAPABF, sobre o caso Catalini fala que é preciso se debruçar e 7 

definir o rito que hoje inclui audiências publicas, manifestação técnica da APA e do Conselho. Pergunta: Em que 8 

momento participação tem o poder de decidir? Nem no CONAPA, nem nas Audiências Públicas. E que em 9 

determinadas situações por mais contrária que seja a recomendação, não é suficiente para barrar determinados 10 

empreendimentos. Nenhuma é definitiva. Hoje os ritos são multi institucionais. Guarache relembra que muitas vezes 11 

já levantamos aqui questões que não tiveram repercussão. Reitera que o Conselho deva ser entendido como não 12 

APA. Dete, conselheira honorária, menciona que se não tem consenso o tempo inteiro, deve se buscar o 13 

fortalecimento das relações institucionais. Espaço do CONAPA deve gerar inter-relação e proposta propositivas. 14 

Novas instituições precisam ser capacitadas para perceber a complexidade de gestão do território e assim estarem 15 

mais aptas a decidir, e a decisão é política não é eu acho ou gosto. Fala que temos riqueza de representação, 16 

principais universidades, além de outras instituições. Acha que o Plano de Manejo vai propor coisas que vão virar 17 

normas. Carlyle, da UNESC, fala do fortalecimento do CONAPA , para que as pessoas não se desmotivem e tenham 18 

clareza sobre o que  queremos deste território. Que estamos sempre reativos, precisamos ser pró-ativos e isso só é 19 

possível quando temos clareza do que queremos. Guarache, da ACIM, complementa, pois foi sintético e pode ter 20 

interpretação equivocada. Fala que independente de ser consultivo ou deliberativo, não impede que alcance 21 

resultados, mas que esses podem demorar mais ou menos e faz uma analogia com lancha e bote, segundo ele os 22 

dois chegam ao mesmo lugar, mas não ao mesmo tempo. Sandra, secretaria executiva, menciona que há muitos 23 

outros EIA RIMAs para chegar até o conselho e que estão se tornando mais complexos: eólicas, retificação rio 24 

tubarão e Catalini. Cecil, presidente do CONAPABF, menciona que o coordenador regional do ICMBio referendou a 25 

Nota Técnica sobre o EIA Rima de melhoramento da calha do Rio Tubarão e indeferiu a licença e não sabe a 26 

implicação disto. Fala que a equipe da APABF deverá se debruçar sobre o EIA RIMA Catallini, nos próximos 60 dias. 27 

Qual o rito vamos adotar para este caso e além do volume tem o recesso de janeiro e fevereiro.  Talvez tenha que 28 

ser chamada uma extraordinária para início de fevereiro. Guarache, da ACIM, sugere criação de grupo de trabalho 29 

especifico para analisar a Catallini. Sérgio, da UNISUL, sugere manter o padrão de análise conjunta das Câmaras 30 

Técnicas, ou seja, uma MultiCTs. Discute-se brevemente sobre especificações do empreendimento de granéis 31 

líquidos. Val, conselheiro honorário, saliente que existem cargas que vários portos não aceitam, aumento da 32 

atividade portuária já está acontecendo na APA, rota internacional. Que a análise tem de ser específica neste 33 

sentido. Cabe perfeitamente a analise de impacto neste sentido. Hemerson, da SCPar, fala que as operações tem 34 

seus procedimentos específicos. Licenciamentos são específicos de cada atividade. A Catalini é privada e não tem a 35 

ver com o licenciamento do Porto. Imbituba tem de fazer analise de quais cargas quer? Envolve todo o entorno 36 

portuário, transito, armazenamento e cada caso é passível de um licenciamento. Cecil, presidente do CONAPABF, 37 

voltar a discutir o ritos, se o EIA será analisado por todas as CTS ou se cria um GT? Morgana, da FATMA, menciona 38 

necessidade de conhecimento técnico. Quem é técnico suficiente para opinar sobre EIA Catallini? Se o EIA RIMA 39 

fosse bem claro com todos os impactos possíveis seria mais fácil. Quem não for técnico não pode se manifestar, acha 40 

que não cabe definir quem pode ou não, mas acha que todos poderiam participar disto. Guarache, da ACIM, propõe 41 

automanifestação e mais importante que a pessoa se comprometa a cumprir com seu papel no grupo de análise do 42 

EIA, pois muitos se candidatam e poucos participam. Lembra que temos prazos a serem cumpridos. Sandra, 43 

secretaria executiva, pergunta se mantem o rito da multi CTS ou um GT? Somente Prof Carlyle, da UNESC, votou 44 

para manter a multi CT, sendo que todos são favoráveis a criação de um GT específico (com representantes das 45 

CTs´),  com abstenção da Marinha. Fica então criado o GT Catallini composto por Guarache e Regina (ACIM); Cris 46 
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(R3); Emerson (SC PAR); Ana (Caipora); Litman (IBF); Patrícia (UDESC); *Sergio (UNISUL), *Aldo (UNESC), *Vladimir 1 

(IPHAN) e Val (Conselheiro Honorário). *= pessoas a serem convidadas. Coordenação do GT: Ana (Caipora). A 2 

secretaria Executiva enviará EIA/RIMA da Cattalini via link do dropbox para todo CONAPA e a 1ª Reunião do GT fica 3 

agendada para 05 de janeiro. No retorno do almoço, passa para informes do Plano de Manejo com relato, feito pela 4 

consultora do PM Deisiane Delfino, sobre as oficinas setoriais da pesca. Menciona que já temos disponível imenso 5 

volume de informações que serão lançadas inicialmente numa tabela excel e pergunta ao Prof. René se ele tem 6 

acadêmicos que poderiam qualificar essa tabela? Paulo, do Instituto Mangue Vivo, questiona porque não estão 7 

incluso outros pescadores artesanais de SC. Sandra, secretaria executiva, responde que o Plano de Manejo tem por 8 

competência estabelecer normas apenas para aqueles que vivem dentro da APABF. Na sequencia, Cecil, presidente 9 

do CONAPABF, passa para a apresentação GEF Mar - Fortalecimento da Pesca Artesanal na APABF/ ICMBio com 10 

divulgação de 02 editais de contratação de Bolsistas (1 Vaga - Gestão da informação; 1 Vaga - Monitoramento de 11 

Cetáceos). Informa que os Editais serão divulgados para o Conselho. No Espaço Informe das Conselheiras, 12 

Pedro/UDESC com a palavra, com apoio da R3 Animal e Projeto Baleia Franca faz relato das atividades desenvolvidas 13 

pelo Projeto de Monitoramento de Praias / PMP. Plenária elogia o projeto e faz várias perguntas. Na sequencia, 14 

Gabriela, do IBF, faz apresentação das ações de educação ambiental desenvolvidas pela ONG. Haliskarla, da 15 

Associação de Surf da Guarda do Embaú, informa que a Praia recebeu o título de Reserva Mundial de Surf, que 16 

apenas 09 praias no mundo possuem e que a Guarda é a única brasileira com esse titulo. Na sequencia, nos informes 17 

dos GTs, Sandra ressalta que o GT regimento interno precisa retomar o trabalho. Propõe-se no dia 23 janeiro na sede 18 

da APA. Também fica aprovada a reativação do GT fortalecimento institucional do CONAPA, composto por: Carlyle 19 

(UNESC), Cecil e Luciana (APABF), Sandra (Fundação Gaia), Dete e Val (conselheiros honorários); Deisiane (consultora 20 

PM) e Enise (analista ambiental aposentada a ser convidada), com agenda a ser definida. Sobre GT Indicação 21 

Geográfica, Guarache, da ACIM, explica resumidamente os princípios desse reconhecimento para turismo de 22 

observação de baleias que será buscado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, através do 23 

SEBRAE. Dando prosseguimento, Cecil informa que após os trabalhos realizados pelo GT Ibiraquera, o prefeito de 24 

Imbituba se interessou e há possibilidades de reunião dos dois conselhos municipais para aprofundar a discussão 25 

sobre os problemas decorrentes da ocupação do solo no entorno da Lagoa de Ibiraquera. Na sequencia, ele também 26 

informa que houve alteração da chefia da APA. Fala que Victor vai completar um ano como chefe substituto e que 27 

Ronaldo vai assumir a partir de janeiro. Nos informes do Comitê Executivo, Sandra apresenta o blog CONAPA e pede 28 

apoio de todos para divulga-lo em suas redes sociais, pois pode vir a ser importante ferramenta de comunicação 29 

entre e para a sociedade. Sandra também relembra questões que chama de Princípios Éticos do CONAPABF. Passa a 30 

palavra para Cecil que relata  uma situação desconfortável, quando João / Rasgamar colocou em redes sociais e na 31 

página da sua Entidade, a minuta de nota técnica da equipe do ICMBIO, sobre EIA RIMA melhoramento da calha do 32 

Rio Tubarão, às véspera de uma audiência pública. Pede desculpas de falar sem a presença do João, mas que irá falar 33 

pessoalmente com ele. Prof. Rene, da UFSC, diz que isso é bastante sério e poderia ter gerado graves consequências 34 

jurídicas. Ronaldo relata que, foi interpelado pela equipe da PROSUL por não ter compartilhado a Nota na reunião do 35 

CONAPA da qual participaram, gerando constrangimento. Além disso, com esse conhecimento, o empreendedor 36 

pode se preparar para os questionamentos da APA de antemão para as audiências públicas seguintes. Frisa ainda 37 

que a Nota não havia sido aprovada pela CR9 e não representava a posição do ICMBio frente à questão. Fica 38 

reiterado princípios éticos do Conselheiro, especialmente relativo a sigilo de documentos oficiais (Pareceres) antes 39 

de serem liberados pelo ICMBio. Sugere-se também inserir no COM-TRATO questões relativas a boas práticas do 40 

Conselheiro. Relativo a pauta final: Definição da agenda Plenárias Ordinárias 2017, fica aprovado por todos e 41 

atendendo pedidos que as plenárias 2017 aconteceram sempre as quintas-feiras: 09 março, 08 junho, 14 setembro e 42 

07 dezembro. Em sua fala de encerramento Cecil relembra que temos diversos desafios, tais como debruçar sobre a 43 

avaliação para aperfeiçoar o Conselho; revisarmos e aprimorarmos o Regimento Interno e também aproveitarmos o 44 

aprendizado que o Plano de Manejo esta trazendo para aperfeiçoar processos de gestão dentro da APA. Fala que qualquer 45 

conselho consegue chegar num estagio que estamos agora, e que é preciso refinamento maior do processo participativo e que o 46 

GEFMAR nos dá uma ferramenta de avaliação do estado de gestão, que subimos 12%, que estamos no estagio avançado de 47 
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implementação da UC. Poucas UCs conseguem isso e muito menos APAs. Que devemos focar nos objetivos de participação e 1 

que as ações da APABF tenham controle social, que sempre haja ética, moral e respeito, entre equipe e entre os  pares no 2 

conselho, e que possamos dar novos passos na consolidação deste conselho e desta unidade. Nada mais havendo a tratar, 3 

Luciana lavra a presente ata que será enviada por e-mail a todos antes da próxima reunião ordinária do Conselho, para ser 4 

retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de presença  abaixo e 5 

anexo. 6 
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CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA BROTHERHOOD BARROS  

APABF VICTOR PAZIN  

EPAGRI ANDERSON LUIZ KANGERSKI  

FATMA  MORGANA ELTZ HENRICH   

IFSC - Campus Garopaba ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

IFSC - Campus Garopaba JOÃO HENRIQUE QUOOS  

IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

MARINHA – DEL.LAGUNA  GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. DE BALN. RINCÃO - PMBR  ADIANA GARLINI   

SCPar Porto de Imbituba HEMERSON SILVEIRA  

UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  

UFSC RENÊ BIROCHI  

ASPECI  ERVINO VICENTE  

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG  VICTOR TALENTI  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ SEBASTIÃO WALDEMAR PORTO  

ASS. DE SURF GUARDA DO EMBAU  HALISKARLA MOREIRA DE SÁ  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

PPPR RICARDO ROSSANO SALVATORI  

PPPR ANTÔNIO ALVIM DAL TOÉ  

UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  

UNISUL SÉRGIO A. NETTO   

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA APARECIDA ZAMPIERI DA COSTA  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS NIETO   

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BOTO FLIPER  ARNALDO PEREIRA GRANJA RUSSO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO RENAULT  

CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR JOSÉ MASCARELLO  

CONSELHEIRO HONORÁRIO MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA  
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CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF RONALDO CATALDO COSTA  
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UNESC GIANFRANCO CENI  

UNESC BIANCA MENDES SANTOS  

UNESC AMANDA BELETINI MUNARI  

ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO  

ACIG VICTOR HOGO SHREBSKY  

MARINHA DO BRASIL ERMIS JOSE VIEIRA  

IBF MILENE NOVAIS  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  

ASPECI EDOVIRGEM VIEIRA  
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