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 1 
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 vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto Ambiental 7 

Gaia Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 20 8 

minutos, iniciou-se a 55ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 9 

(CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda chamada, nesse momento com 18 membros presentes. 10 

Sandra (Fundação Gaia), secretaria executiva agradece a presença de todos, dando as boas vindas,  11 

relembra contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação, conforme segue: Espaço 12 

Administrativo: relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e das ata anteriores 13 

com contribuições de ortografia Rode e Cecil. A pauta prevista é:Espaço Administrativo (9h00min – 14 

09h15min) – relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e da ata anterior. 15 

Espaço Institucional (Das 9h15min – 12h00min) •         Plano de Manejo: informes, Planejamento 16 

das Oficinas Intersetoriais (definição de critérios)ALMOÇO Espaço Institucional (Das 13h30min – 17 

1630min) •         Continua planejamento das Intersetoriais e Planejamento da 2ª OPP. Informes 18 

Instituições Conselheiras (Das 16h30 – 17h30)Mediante inscrição. Na sequencia a ATA da ultima 19 

Plenária foi aprovada e colhida assinatura na mesma. 20 

Com a palavra, Cecil, chefe da APABF , reitera que o tema do Plano de Manejo será a única pauta do 21 

dia e traz alguns informes: a) Sobre o Livro “Iniciativas de Inclusão produtiva e Gestão participativa de 22 

UCS dos Ambientes Marinhos e Costeiros do Brasil”, produzido pelo ICMBio que traz experiências de 23 

gestão nas UCS envolvendo populações tradicionais,  incluindo a experiência de gestão da abertura da 24 

barra da Lagoa de Ibiraquera. Faz doaçõa de 02 exemplares para cada instituição conselheira e 25 

informa que está disponível versão na internet para download. b) Apresenta livreto da  Rota 26 

Gastronômica da APABF, desenvolvido pelo SEBRAE no contexto do Projeto Baleia. c) Apresenta 27 

Jonatas e Lucila, bolsistas da APABF e Wagner, analista ambiental que está com ordem de serviço para 28 

trabalhar principalmente com a agenda de uso público. Apresenta também Andréa, analista ambiental 29 

da APA de Inhatomirim, e que também é o ponto focal da DIMAM dentro do processo de condução do 30 

Plano de Manejo. Por fim, Cecil comenta que em 4 de julho teve um AVC isquêmico, quando  31 

identificaram um problema no coração e por isso ficou afastado por 3 meses. Agradece a todos pelas 32 

energias enviadas, equipe da APA e em especial ao Ronaldo que com grande comprometimento e 33 

competência o substituiu.  34 

Na sequencia faz uma apresentação do andamento do Plano de Manejo que finalizou a primeira etapa 35 

de escuta à sociedade com a realização de 23  oficinas setoriais que reuniu cerca de 500 participantes. 36 

Informa que na comunidade do Camacho (Laguna) há resistência muito grande, e que apesar de duas 37 

reuniões não foi possível desenvolver a metodologia da oficina. Informa também que em Campos 38 

Verdes (Laguna) a comunidade não recebeu a equipe do Plano de Manejo. Faz um breve histórico do 39 

processo de planejamento, apresentando fluxograma, elaborado em dezembro de 2014 pelo GT Plano 40 

de Manejo com apoio de Felipe Mendonça, e explica todas as etapas do fluxograma,  os passos 41 

restantes e respectivas alterações propostas pelo GT Plano de Manejo, que reuniu-se no dia anterior a 42 

essa Plenária, e que será apresentado , debatido e submetido a apresentação dos Conselheiros. 43 

Sintetiza ainda o formato do documento final que terá uma caracterização, a partir de textos autorais 44 

sobre diversos temas, disponibilizados por vários conselheiros e parceiros, compondo um compendio 45 

que está em fase de revisão pela analista Deisi em conjunto com os autores.   Relembra que o Mapa 46 
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situacional, elaborado na OPP e complementado nas oficinas setoriais integrará a caracterização. 1 

Menciona que o Plano está na fase de elaboração das normas e zoneamento, colhidas durante as 2 

oficinas setoriais e que a partir de agora o GT Plano de Manejo e equipe técnica da APABF  irão se 3 

debruçar sobre esses dados visando propor normas e zonas para o território, passando por validação 4 

dos setores e do Conselho, informando que ainda se faz necessário definir a forma de validação e/ou 5 

devolutiva das propostas, juntos aos setores, como compromisso firmado durante a fase de escuta no 6 

território: de que somente regras, normas e zonas pactuadas entre os setores e APABF seriam inclusos 7 

no Plano de Manejo. Cecil relembra que esse é um dos princípios fundamentais desse Plano que busca 8 

estabelecer diálogo transparente, criar vínculos com todos os atores do território e que essa confiança 9 

não pode ser quebrada.  Conselheira Kika, do SPU, sugere uma comissão para ir a Brasília para 10 

apresentar formalmente o documento final do Plano de Manejo, visando agilizar o processo.   Andrea, 11 

do ICMBio, diz que esse é a forma que já acontece, mencionado que imediatamente após recepção dos 12 

documentos, eles são enviados imediatamente para analise do Jurídico do  ICMBio. Cecil informa que 13 

há no ICMBio, um espaço de diálogo denominado “Quinta da Boa Prosa”, onde é feita uma 14 

apresentação formal para a diretoria e outra mais aberta com um conjunto de servidores. E que a ideia 15 

é evoluir no processo de elaboração dos planos de manejo, para que sejam  mais dinâmico e mais 16 

conectado com a vida da própria UC.  Conselheira Cidinha (CCI) menciona que faz parte da Comissão 17 

Nacional das Resex Marinhas (CONFREM) e tem acompanhado o debate sobre a IN que traz nova 18 

metodologia para definição do zoneamento das UCS, feita em parceria com Sistema de Unidades de 19 

Conservação dos EUA, e que propõe padronização da nomenclatura das zonas para todas as UCs,  e 20 

que isso é um absurdo, além de inicialmente não terem incluído a categoria APA. Fala que metodologia 21 

da APABF foi feita por nós e engloba muito mais participação. Bônus no próprio território e ônus de ir 22 

acertando e ajustando. E que envolver mais de 500 pessoas nas oficinas setoriais com o compromisso 23 

de só estabelecer o que tenha sido de construção coletiva, é um pouco diferente do que se faz. Não 24 

sabe se isso vai poder ser replicado para outras. Mas que isso pode começar a pulsar em conjunto com 25 

outras coisas que estão acontecendo e as UCs como espaço de participação cidadã, pensando como 26 

país, afetando a sociedade como um todo. Na sequencia, Deisi Balensiefer, analista ambiental da 27 

APABF, apresenta o rol de temas e textos que estão sendo compilados para compor a caracterização 28 

do território. Litman (IBF) questiona porque não foi convidado para escrever o texto sobre Turismo de 29 

Observação de Baleias Embarcado (TOBE). Sandra relembra que já faz bastante tempo tem se 30 

solicitados apoio de conselheiros que voluntariamente tem oferecido seus dados de pesquisa para 31 

compor o capitulo da caracterização.  Fica combinado que Luciana, analista ambiental da APABF, 32 

responsável por esse tema, fará contato com Litman para escreverem juntos sobre o TOBE.  Da 33 

mesma forma, Carlyle (UNESC) sugere inclusão do tema da mineração, relembrando que esse é um 34 

dos principais conflitos no interior da APABF. Deisi, pergunta se Carlyle e Kika conseguem fazer o texto 35 

num prazo de 15 dias. Eles concluem que não precisa ser um texto autoral sobre esses dois últimos 36 

temas e fica encaminhado que enviarão dados para compor a caracterização geral. Guarache (ACIM) 37 

reitera que é importante ter um texto que faça as “amarrações” entre os textos autorais.  Sandra 38 

confirma que um texto geral introdutório com base nos textos autorais.  René (UFSC) sugere que os 39 

textos sejam disponibilizados ao CONAPA para que este possa contribuir. Cecil reitera que são textos 40 

autorais e que estão sob revisão conjunta de cada autor com a  analista ambiental Deisi. Fala que é 41 

inviável coloca-los sobre revisão de 40 conselheiros que possuem olhares e expectativas diversas.   42 

Na sequencia, Sandra faz uma breve apresentação, através de relato fotográfico de todas as ações 43 

realizadas no contexto de elaboração do Plano de Manejo, incluindo a 1ª OPP, as 23 oficinas setoriais, 44 

o Curso de Gestão de Conflitos, respectiva numero de participantes e também as apresentações feita 45 

em 04 Câmaras Municipais de Vereadores (Garopaba, Imbituba, Laguna e Balneario Rincão). Abre-se 46 

espaço para questionamentos.  Lédio (ASPECI) agradece os esforços da APABF por ocasião de 47 

embarcação que naufragou na Praia do Ouvidor. Fala que na comunidade de Ibiraquera ainda tem 48 

pessoas contra a APABF, mas que ele tem feito um grande trabalho para que todos compreendam a 49 

importância da APABF e que o ICMBio está mostrando  resultados e o trabalho esta sendo excelente, 50 

pois  não está sendo um trabalho de gabinete e sim indo nas comunidades e estão de parabéns. 51 
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Informa que em abril deixará a presidência da ASPECI  mas vai continuar atuando junto com a APA e o 1 

Conselho. Guarache (ACIM) questiona necessidade de validar tudo que está sendo proposto com todos 2 

os setores participantes do Plano de Manejo. Ele entende que o CONAPA é representativo e que existe 3 

um elo formal funcionando, entre esse e a sociedade que delegou a responsabilidade. Cecil diz que é 4 

necessário ponderar, pois não é o ICMBio que vai validar, mas as pessoas que estão participando e 5 

demonstrando o quanto tem de legitimidade este processo. Existem muitos querendo encontrar falhas 6 

para inviabilizar o processo. Reitera que se tem parcerias muito boas través de Cidinha e Lédio. 7 

Enfatiza a realização do trabalho gigante realizado pela ASPECI e CCI. A seguir Deisi, consultora do 8 

Plano de Manejo, apresenta planilha Excel que detalha os temas debatidos, as propostas e 9 

encaminhamentos de todas as oficinas setoriais, como dados fundamentais  que vão enriquecer a visão 10 

mais acadêmica do Plano. Cecil fala do engajamento de um numero maior de atores no PM e 11 

consequentemente na gestão da unidade, reiterando que em alguns setores a oficina não resultou na 12 

sugestão de normas e/ou zonas, pois precisava-se criar o espaço de aproximação entre o setor e 13 

APABF. Kika (SPU) pede para incorporar dados do Projeto Orla no Plano de Manejo. Carlyle relembra 14 

que há muita coisa consistente construída neste período pelos Planos de Bacia. Cecil fala das reuniões 15 

com Comitê de Bacia do Rio Tubarão como um exemplo de como se vê quais lacunas se apresentam e 16 

o que vai ficar para um segundo momento, quando a APABF irá conversar com alguns setores para 17 

sanar estas lacunas, fazendo trabalho com começo meio e continuidade. Guarache (ACIM) diz que 18 

todas as colocações são oportunas e podem ser incorporadas pelo GT do Plano de Manejo. Finalizando 19 

o período da manha, Cecil faz entrega dos certificados do Curso de Gestão de Conflitos,  realizado em 20 

maio, pelo Conselho.  21 

Após o intervalo do almoço, a Plenária é retomada com apresentação do Cecil sobre a composição do 22 

GT Plano de Manejo e passo a passo sugerido por esse na reunião do dia anterior. Menciona que essa 23 

foi a primeira reunião do GT depois do processo de renovação do Conselho, e que foi bastante  24 

produtiva. Fala que um dos encaminhamentos  foi a decisão do GT, em conjunto com equipe da APABF, 25 

se debruçar sobre o conjunto de informações, zonas e normas, propostas convergentes e divergentes 26 

levantadas nas oficinas para ser apresentado ao Conselho, na ultima Plenária do ano, prevista para 30 27 

de novembro. Informa ainda sugestão de adiar a 2ª OPP para março de 2018, com participação dos 28 

representantes de cada intersetorial. Fala que o Conselho vai definir a quantidade de oficinas 29 

intersetoriais, de acordo com os principais conflitos existentes  e suas respectivas normativas, 30 

propostas pelo GT Plano de Manejo. Lembra que as intersetoriais  objetivam  validar o que é de 31 

consenso dentro do próprio setor e buscar entendimento naquelas regras divergentes entre dois ou 32 

mais setores. O material resultante retorna para aprovação da Plenária e só então é encaminhado para 33 

Brasília até junho de 2018. Abre-se espaço para perguntas:  Nereida (Prefeitura de Garopaba) sugere 34 

que o resultado do GT Plano de Manejo seja enviado aos Conselheiros antes da Plenária de novembro.  35 

Pimenta (Caipora) pergunta como será feito o Zoneamento, considerando as classes de zonas e  36 

sobreposição com os Planos diretores. Cecil diz que existe flexibilidade para que as próprias APAs criem 37 

suas zonas e que provavelmente serão definidas no macro e no mezo, com uma tipologia mais geral 38 

como  área de praia, lagoas, ilhas, zona marinha, zona de uso múltiplo. Reconhece que na parte 39 

continental da APABF é mais complexo fazer o zoneamento. Diz que as falas dos setores, mesmo não 40 

desenhadas num mapa durante as oficinas, tem fácil interpretação e podem ser  mapeadas. Menciona 41 

ainda que a única exigência do ICMBio é que toda a APABF esteja zoneada, mesmo que seja o extremo 42 

de  uma zona única.   Andrea diz que ICMBio ainda esta definindo como vai ser a tipologia das zonas, 43 

mas as APAs tem mais liberdade de definir. Lucila pergunta sobre o tratamento que será dado para 44 

aqueles temas que não tenham consenso, citando como exemplo áreas de pesca requeridas por 45 

artesanais e também por industriais.  Cecil diz que não há uma resposta única e que a intenção é i 46 

discutir caso a caso. Que a equipe da APABF deve se debruçar na legalidade das normas propostas  e 47 

na impossibilidade de consenso  ficará como desafio de gestão, com o compromisso de  discutir, propor 48 

pesquisa que embasem decisões futuras, lembrando que o documento do Plano de Manejo não pode 49 

ser engessado. Rode (Floripamanhã) sugere que  se solicite aos setores mais organizados proporem 50 

normas de uso, para que o GT Plano de Manejo trabalhe em cima dessas sugestões. Cecil reitera que 51 
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mesmo sendo árdua tarefa que irá exigir bastante envolvimento do GT Plano de Manejo, é importante 1 

que esse proponha o esboço das regras e normas para só então serem  apresentadas para o CONAPA e 2 

depois sim pedir olhar e contribuição dos setores. Kika ressalta que é importante se fazer um 3 

levantamento de todo o arcabouço normativo do que já incide  dentro da APABF. Cecil informa que a 4 

equipe deu inicio a este levantamento mas está longe de concluir e quando abrir os documentos é que 5 

terão mais clareza da dimensão do trabalho. Deisi (APABF) pergunta sobre a possibilidade das CTs 6 

auxiliarem neste trabalho? Cecil, diz que se pensou como coordenador de CT, mas não como toda a 7 

CT. Guarache reitera que é mais produtivo, tanto para o CONAPA quanto para os setores, fazer as 8 

críticas em cima de um material já pronto.  Na sequencia há um breve debate sobre atividades que já 9 

são proibidas, mas que não são cumpridas, como rede de pesca no costão e carros na praia. Alexandre 10 

(Ilhas do Brasil) fala que é preciso resgatar um pouco da comunicação e linguagem positiva, incluída 11 

desde a fase de reestruturação de documentos e diagnósticos. Que há necessidade de redirecionar 12 

esforços para linguagem mais simples e mudança de atitude, pois hoje é senso comum se falar de 13 

prejuízo, dano e impacto. Todos estudos focam nisso e está evidente que essa lógica não está gerando 14 

bons resultados. Que precisamos inovar e apontar  com mais ênfase as potencialidades, os benefícios e 15 

ganhos de se viver numa APA, pois existem muitas boas praticas no território. Ele também fala sobre 16 

experiência do Pântano do Sul com o conflito dos carros na praia: que inicialmente a comunidade, que 17 

tem o turismo baseado na culinária, acreditava que dependiam dos carros na praia e eram contra a 18 

retirada dos mesmos. No entanto, há dois anos proibiu-se o acesso dos carros e os donos dos 19 

restaurantes não reconhecem mais isso como problema, ao contrário, a comunidade melhorou, pois se 20 

abriram estacionamentos o que obrigou os turistas a circularem pelo bairro e acessarem diferentes 21 

tipos de comércio. Jonatas, bolsista da APABF, acha interessante a importância de estudos técnicos 22 

científicos para gerar Normas. Cecil diz que tem diferentes situações e as vezes bem sutis. Existem 23 

situações que não envolvem recursos naturais, como por exemplo surf e pesca. Vai buscar acordo, 24 

muito mais acordo de convivência, que não necessitam de estudos acadêmicos. Em outros casos, 25 

vamos ter de tomar decisões em cima de estudos e cita exemplo da pesca de arrasto. Reitera que há  26 

valores que sustentam este PM e que são mais importantes, como a construção de relações de 27 

confiança,tendo o mesmo diálogo com todos os setores, e que isso não pode ser uma entrelinha do 28 

plano. Guarache fala que  é importante entender o objetivo do Plano e que  os problemas levantados 29 

pelo Lédio vão continuar a ocorrer, e ele vai ficar frustrado, pois se cria mais regras e não tem a 30 

fiscalização delas. Não vamos ter força para fazer cumprir o que existe e que não podemos ficar com 31 

expectativas de que o PM e a criação de novas Normas irá resolver todos os problemas. Reitera a fala 32 

de Alexandre, que comunicamos de forma errada e sente que ainda não internalizamos a necessidade 33 

de focar mais nas potencialidades e menos nos conflitos.   Mazinho (AMOPRAN) fala que quando há 34 

participação na construção das regras, aumenta-se o sentimento de pertença e que os acordos passam 35 

a ter muito mais força que as  próprias Normas. Pimenta (Caipora)  diz que se joga todo  o peso da 36 

gestão no ICMBio, mas que eles precisam de n parceiros. O plano vai ter uma diretriz para a 37 

implementação e todos nós temos que fazer a nossa parte. E independente do esforço, sempre terá  38 

pessoas que falam mal. Ronaldo (APABF)  acha que  o caso do Camacho demonstra a fragilidade que 39 

temos por causa do distanciamento. Como fazer parte da comunidade? Acha que somos omissos ou 40 

ausentes. Deisiane, consultora do Plano de Manejo, pede para relatar o que houve no Camacho para 41 

que se registre nessa Ata. Informa que “na primeira Oficina, a comunidade sob liderança do Seu 42 

Domingos estava impedindo a abertura do Salão para realização da mesma. E diziam que só abririam o 43 

Salão se a APABF concordasse em mudar seu perímetro terrestre naquela região, contemplando 44 

apenas a porção marinha. Ela respondeu fazendo outra pergunta: se a comunidade do Camacho quiser  45 

pedir para o não mais pertencer ao município de Laguna seria possível? Eles concordaram que não e 46 

compreenderam a dificuldade de mudar o perímetro da APABF. Deisiane fala que com apoio do  Sr. 47 

Albertino, outra liderança, ex conselheiro da APABF e ex vereador, conseguiram que o salão fosse 48 

aberto e iniciou-se uma conversa com todas aquelas pessoas (cerca de 60) e que todas foram  49 

ouvidas. Que explicou-se os objetivos da APABF e os princípios do Plano de Manejo mas que não foi 50 

possível desenvolver a metodologia das oficinas setoriais e que os presentes recusaram-se a assinar 51 
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lista de presença. Mas que frente a demanda única de discutirem a abertura da Barra do Camacho, a 1 

equipe se comprometeu em voltar e realizar uma oficina. Deisiane continua o relato e diz que 2 

considerando a intransigência do Sr. Domingos, optou por buscar apoio de outras lideranças locais 3 

para mobilizar a comunidade visando realizar outra oficina. Informa que contatou novamente Sr. 4 

Albertino e Vereadora Teresa mas sem sucesso. E então buscou apoio do Vereador Wilson, também ex 5 

conselheiro da APABF, quando representava o Instituto de Meio Ambiente de Jaguaruna (IMAJ) e que 6 

também esteve presente no 1º encontro com a comunidade. E assim foi marcado esse retorno a 7 

região, no dia 15 de setembro. Que chegando lá haviam 12 pessoas no Salão e que Sr domingos não 8 

estava. Presentes pessoas interessadas em saber o que era a APABF  e o Plano de Manejo. Diz que 9 

assim que terminou a rodada de apresentações, Cida da UAPI, liderança local, começou a criticar a 10 

mobilização pois eles não foram  consultados.  Na sequencia, Sr. Domingos interrompe a reunião e faz 11 

graves ameaças a equipe da APABF, dizendo que eles mereciam uma “coça” e não se responsabilizava 12 

pelo que poderia acontecer e que iria buscar reforços na rua para acabar com aquele encontro. Saiu e 13 

voltou sozinho fazendo ameaças e jurando Simão de morte. Nisso, Deisi, analista ambiental se 14 

pronuncia dizendo que era desacato e lembrando que os analistas do ICMBio tem poder de policia. 15 

Frente a essa situação, a equipe decidiu que não havia forma de dar continuidade à oficina e se 16 

retiraram, informando aos presentes que continuavam a disposição para o diálogo. Relata ainda que 17 

ela e equipe da APABF cogitaram a ideia de fazer um Boletim de Ocorrência contra Sr. Domingos e 18 

Cida, mas entenderam que seria contraproducente nesse momento do Plano de Manejo. Por Fim, 19 

Deisiane informa à Plenária que trouxe esse relato, porque na oficina do setor imobiliário, realizada há 20 

dois dias atrás, pessoas de Laguna disseram que ouviram de pessoas do Camacho que a equipe da 21 

APABF foi lá mas decidiu “fechar a pasta” e não conversar com àquela comunidade.   22 

Nesse sentido, Cidinha pede para fazer um relato, pois tem participado de algumas agendas com a 23 

Pastoral da Pesca em Brasília. Informa que Almecita que trabalha na Pastoral da Pesca, em Brasília e 24 

ao ouvir dela sobre o orgulho de aqui viver e da parceria com os gestores da UC,  perguntou por que a 25 

APABF trata tão mal a comunidade do Camacho? E ainda, recentemente Padre Angelo ligou para 26 

Pastoral Nacional pedindo uma atitude contra os fiscais da APABF, que segundo ele durante fiscalização 27 

na Lagoa desrespeitaram os pescadores e recolheram todos seus petrechos de pesca. Cida, então disse 28 

a Almecita que isso era mentira, pois  os fiscais da APABF não agem dessa forma e que provavelmente 29 

essa operação de fiscalização foi efetuada pela Policia Ambiental. Cida informa que a Pastoral da Pesca 30 

em Laguna agora está sob coordenação do Padre Domingo Dorigon, com quem ela tem amizade de 31 

longa data. Ela se coloca a disposição, para juntamente com Evaldo Spezin, ex  conselheiro e atual 32 

secretario da pesca em Imbituba irem conversar com Padre Domingos e esclarecer a situação e buscar 33 

reaproximação entre APABF e Pastoral.  Deisiane fala que como moderadora prima por uma postura 34 

neutra em todas as oficinas e atua sempre junto com a equipe da APABF visando desfazer eventuais 35 

tensões, e que mesmo havendo resistência inicial em algumas oficinas, todos os atores tiveram sempre 36 

muito respeito com a equipe e que aconteceu somente essa situação isolada no Camacho e Campos 37 

Verdes. Que nesta região onde Cida (UAPI) e Seu Domingos atuam está impossível avançar no diálogo. 38 

Carlyle (UNESC) relembra que esse conflito na região é histórico, especialmente por conta dos 39 

interesses da mineração e informa que a própria UNESC enfrenta dificuldades para realizar suas 40 

pesquisas nas Lagoas daquela região. Alan (Mangue Vivo) menciona a importância de se alterar o 41 

futuro, através de processos de educação ambiental.  Andrea informa que o Plano de Manejo da APA 42 

de Inhatomirim,  publicado em 2013, também ouviu vários setores realizando mais de 50 reuniões e se 43 

coloca a disposição para apresenta-lo ao CONAPABF caso entendam interessante.  Pimenta (Caipora) 44 

fala sobre processo de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e 45 

também se disponibiliza para apresenta-lo ao Conselho visando promover sinergias entre os Planos e 46 

as UCs.   47 

Finalizado o debate, a Plenária aprova a metodologia que será adotada no decorrer do Plano de Manejo 48 

bem como o cronograma. Data da próxima plenária: 30 de novembro. Sobre o GT Plano de Manejo, 49 

considerando a atuação dos ex coordenadores de Câmaras Técnicas,  Sandra convida Pimenta e Prof. 50 

Carlyle para continuarem participando do GT e eles aceitam. Fica agendada para 10 de outubro a 51 
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próxima reunião desse GT, possivelmente na ACIM, mediante confirmação de Guarache. Deisiane 1 

propõe a criação de Grupo de whatsapp para agilizar a comunicação do GT. Ela também sugere criação 2 

de Grupo no Whats do CONAPA e todos aprovam desde que sejam seguidas as regras básicas do uso 3 

inteligente dessa ferramenta. A Plenária é encerrada com Informes do Projeto Baleia Franca e do CCI.  4 

Sem nada mais para tratar, eu Luciana Magnabosco, que redigi esta ATA, subscrevo-a para ser 5 

encaminhada e aprovada por todos os presentes. 6 

INSTITUIÇÕES PRESENTES: 7 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA BROTHERHOOD BARROS  

APABF RONALDO CATALDO COSTA  

EPAGRI PAULO JOSÉ M. PADILHA  

IPHAN VLADMIR FERNANDO STELLO  

MARINHA DO BRASIL- DELLAGUNA GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO  

SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  

SPU/SC ADELINA CRISTINA PINTO  

UFSC RENE BIROCHI  

AMOPRAN  ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL  HELENO KUHN   

ASS.EMPRES. DE IMBITUBA -ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE LEONARDO  

ASS.EMPRES. DE TUBARÃO - ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE FRAGOAS PIMENTA  

PPPR ANTONIO ALBIN DAL TOÉ  

UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FLORIPAMANHÃ  RODE AMÉLIA MARTINS  

FORUM DA AGENDA 21 IHARA FERREIRA  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO ILHAS DO BRASIL ALEXANDRE GUIMARÃES DE SÁ CASTRO  

INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH  

CONSELHEIRO HONORÁRIO MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA  

 8 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

APABF LUCILA ARAUJO FREIRE  

ICMBIO/APA ANHATOMIRIM ANDRÉIA VAN DER HEY DE LAMBERTS  

APABF VICTOR PAZIN  

UDESC/PPGRLAN MARIA PAULA MARIMON  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  
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ASS. COMUNIT. PRAIA DA SILVEIRA JOSÉ FRANCISCO SIMCH  

APABF JONATAS H. F DO PRADO  

CCI ANIBAL CARDIN  

ICMBIO/APABF JOSÉ WILSON SILVA JUNIOR  

ICMBIO/APABF CHRISTIAN DIETRICH  

IBF ISIS CHAGAS DE ALMEIDA  

R3 ANIMAL ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

UNESC- CRICIUMA SOFIA SERRANO SCHEIBLER  

UNESC- CRICIUMA JOSÉ CARLOS VIRTUOSO  

UNESC- CRICIUMA MICHELE PEREIRA DA SILVA  

EPAGRI PAULO JOSÉ PADILHA  

ASSAEG ELIZANGELA BORTOLUZZI  

ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 


