
 

 1 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 2 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 3 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 4 

 5 

Aos 06 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sede do Projeto Ambiental 6 

Gaia Village, Rodovia SC 434, km6, no município de Garopaba/SC, realizou-se a 60ª 7 

plenária ordinária do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, com a seguinte pauta:  8 

Receptivo com café da manhã; Espaço Administrativo: relembrar contrato de 9 

convivência; aprovação da programação e da ata anterior ; Espaço Institucional(Plano de 10 

Manejo: status e encaminhamentos,  Balanço de Gestão da APABF,  Moção Apoio Plano 11 

Manejo, Apresentação Protocolo de Encalhes,  Avaliação do Conselho,  Menção Honrosa 12 

às Instituições (Assiduidade) e Declaração de Conselheiro  e  Posse das Conselheiras 13 

Gestão 2019-2020. Espaço de Decisões(Eleição Comitê Executivo, Recomposição das 14 

Câmaras Técnicas). Espaço Informes Conselheiras(Informes Gerais e Agenda Plenárias 15 

Ordinárias 2019) 16 

Às 9:30, com quórum de 26 instituições conselheiras presentes, o chefe da Unidade, 17 

Cecil Barros, dá início à reunião, dando as boas vindas e informando aos presentes 18 

inicialmente sobre a configuração dos assentos nas plenárias do Conselho, e solicitando 19 

que os titulares da atual gestão assumam a fila principal/interno do círculo.Explica o 20 

funcionamento e formalidades do Conselho, convidando os novos membros a 21 

observarem os procedimentos. Passa a palavra à secretária executiva Sandra Severo, 22 

que explica sobre os procedimentos para almoço e lanches, e apresenta a pauta do 23 

dia.Trata ainda do envio da ata por e-mail para contribuições e posterior assinatura. 24 

Mediante concordância de todos os conselheiros, é aprovada a ata da reunião de 23 de 25 

outubro. 26 

Primeiro item da pauta – Plano de Manejo. Cecil começa sua fa la informando sobre a 27 

apresentação do Plano de Manejo à COMAN em Brasília. Informa que  uma reunião com 28 

5 horas de duração, foi lido todo o texto, zona por zona e norma por norma. A equipe da 29 

COMAN e outras diretorias do ICMBio participaram, tendo recebido  e lido o texto 30 

previamente. Cecil explica o procedimento de análise da minuta. Inicialmente, 31 

enquadrou-se o documento aos padrões e nomenclaturas. Fez-se uma revisão de 32 

aspectos técnicos e jurídicos que a COMAN pre viu com potencial de não serem  33 

aprovadose só então foi  encaminhado ao jurídico. Após a reunião em Brasília, a equipe 34 

da Unidade fez os ajustes demandados, e o Plano segui u para o jurídico em 16 de 35 

novembro, onde se encontra neste momento. Cecil enfatiza que o Conselho é consultivo 36 

e que sempre se soube que haveria ajustes e alterações. Ressalta que pelas incertezas 37 

quanto ao futuro do ICMBio e da Unidade, a chefia assumiu a posição de fazer os ajustes 38 

e encaminhar para aprovação de modo a viabilizar a aprovação ainda este ano. Essa 39 



 

decisão teve o apoio e orientação das diretorias do ICMBio em Brasília.  A seguir, 40 

apresenta as alterações principais e mais significativas feitas no zoneamento, 41 

ponderando que não se terá tempo para apresentar as minúcias e mudanças em frases e 42 

palavras isoladas. Solicita que os conselheiros tenham muita atenção  e questionem se 43 

houver dúvidas. Passa então à apresentação. Primeiro ponto, a exclusão da zona de 44 

sobreposição territorial, que incidia apenas sobre o Parque Municipal da Pedra do 45 

Frade, passando a ser zona de uso moderado. A razão é que a zona de sobreposição 46 

apenas ocorre quando a Unidade de Conservação sobreposta está implementada, que 47 

não era o caso. Comenta sobre a criação da zona populacional e a manutenção da zona 48 

de uso múltiplo, que não é prevista p elo ICMBio. Sobre a zona de conservação, pondera 49 

que as áreas privadas em zona de conservação deveriam ser desapropriadas, e por isso 50 

não foi mantido. Desse modo, foram mantidas como zona de conservação as áreas que 51 

já possuem alguma forma de proteção lega l. Arnaldo (ong Boto Flipper) pede a palavra, 52 

expressando surpresa e choque. Afirma que não existe construção na Ponta do Gravatá 53 

(Laguna), sendo um remanescente muito importante, com teses acadêmicas que 54 

fundamentam a sua inclusão como área de conservação . Considera incoerência no Plano 55 

de Manejo e na decisão da chefia da APA, e absurdo não ter sido levado para apreciação 56 

do Conselho. José Antonio, da mesma ong, considera revoltante. Segue rápida discussão 57 

sobre o caráter da área como APP ou não.  Cecil avança explicando as características 58 

mantidas para a zona de uso restrito, apresentando mapas com o zoneamento. Arnaldo 59 

pede para registrar em ata a sua insatisfação com a falta de proteção do Gravatá, que é 60 

comparável em suas características à  praia d’Água, que ficou como zona de conservação . 61 

Também é importante área para a avifauna, e os usos permitidos como a pecuária e 62 

construções levarão à degradação do local. Mantém a posição do Instituto Boto Flipper 63 

de repúdio à alteração, considerando um prejuízo para o município de Laguna.  Rafael, 64 

da ONG Rasgamar, concorda com a posição e considera que é mais importante que 65 

outras áreas que receberam maior grau de proteção. Cecil reforça que não passaria no 66 

jurídico, e que eles mesmos colocam que é preciso es forços junto ao município e à 67 

gestão da APA para garantir a proteção do local.  Haliskarla observa que é preciso um 68 

zoneamento mais detalhado do lugar, pois grande parte seria APP com certeza. Sandra 69 

pede questão de ordem para evitar  réplicas e tréplicas e da encaminhamento, 70 

perguntando se alguém da prefeitura de Laguna gostaria de se manifestar. Claudete 71 

questiona se existe alguma espécie ameaçada no local. Cecil fala dos butiás , mas que a 72 

proposta de restrições específicas para a zona de uso moderado quando houver 73 

características peculiares que ensejem maior proteção, se aplicará à zona de uso 74 

populacional.  Claudione, da Prefeitura Municipal de Laguna, afirma que a legislação 75 

municipal já não permite construções na área, que existe suporte jurídico para garantir 76 

a proteção. Que qualquer residência construída receberia saneamento, estrutura viária 77 

e iluminação, que já geraria um grande impacto frente à condição atual. Lucas Cadorin 78 

manifesta surpresa pela questão do Gravatá, que foi uma luta difícil, que é  uma raridade 79 

da região, e que deveria ser mais estudado  para entender onde começa e termina e 80 

garantir a proteção. José Antonio (Boto Flipper) reforça as posições apresentadas, 81 

afirmando que existem propostas de loteamentos para a região que foram repudia das 82 

pela população de Laguna. Kica , da SPU, sugere formalizar as posições e encaminhar ao 83 

ICMBio, concordando com as posições e afirmando que a APA não deve ser menos 84 

restritiva que os municípios.  Cecil pede para avançar a apresentação, passando para a 85 



 

zona de uso moderado. Apresenta as áreas que foram alteradas e se tornaram de uso 86 

moderado, como Rosa Norte e Rosa Sul, mencionando que foi dito na  última plenária 87 

que não seria aprovado. Cecil explica a Zona Populacional, novo nome para a zona de 88 

uso moderado, com as mesmas regras anteriores, com exceção do norte de Laguna , que 89 

passou de Uso Restrito para Populacional, com as exceções de restinga, dunas, etc., que 90 

são de Uso Restrito. Apresenta a Missão, que não teve alteração, e a Visão de Futuro, 91 

que foi alterada para inserir alguma forma de mensuração de onde estamose onde 92 

queremos chegar: “Ser Um território onde as práticas humanas sejam orientadas por 93 

pactos sociais e garantam o alcance dos objetivos estratégicos da APA da Baleia Franca”.  94 

A última alteração significativa foi a supressão da norma geral que proíbe o corte de 95 

indivíduos de butiá, por não haver como implementar e também pelo risco de haver uma 96 

corrida ao corte da espécie.Lédio(ASPECI) pergunta pelo Rosa Sul e Rosa Norte. Cecil 97 

responde que o que está licenciado não há como revogar, e que construções 98 

unifamiliares serão possíveis. Lédio firma a posição de que não concorda, e que essa não 99 

foi a proposta do CCI, Fórum da Agenda 21 e ASPECI. Nereida (Prefeitura Garopaba) 100 

pede esclarecimento sobre a  porção a direita da entrada da praia do Ouvidor, que havia 101 

sido aprovado como Moderado, e deveria constar como populacional , conforme definido 102 

pelo grupo que debateu zoneamento de Garopaba . Haliskarla diz que se o plano diretor 103 

está sendo mais restritivo que o Plano de Manejo, isso gera um risco de afrouxamento, e 104 

que este é o momento para corrigir. Cecil afirma que se houver propostas de alteração, 105 

interrompe-se o prazo do jurídico, e corre-se o risco de perder o andamento do processo 106 

e o Plano não sair. Keila (Forum Agenda 21) diz que concorda com os posicionamentos, 107 

mas que é preciso levar em consideração o risco de perder o Plano, se for mantida essa 108 

demanda. Rafael reforça a preocupação com o Gravatá , dizendo que haverá incentivo a 109 

construções.Deisi (APA BF) lembra de sugestão da DIMAN de norma para as zonas de 110 

Uso Moderado e Populacional que proíba a supressão de vegetação em estágio médio e 111 

avançado de regeneração. Beth (Rádio Pinheira), pergunta se existe prazo para 112 

modificações no Plano de Manejo após a publicação. Cecil esclarece que são cinco ano s. 113 

Dete sugere que a questão do Gravatá seja um de safio de gestão imediato, com 114 

envolvimento do setor acadêmico e as Câmaras Técnicas.Ela diz que em nenhum 115 

momento houve um resvalo de ingenuidade em achar que o Plano seria uma varinha 116 

mágica, que já se previa as posições das Diretorias e da Procuradoria Federal 117 

Especializada do ICMBio. Sempre se soube que o desafio maior seria na implementação 118 

do Plano. E há o receio das medidas sendo anunciadas pela equipe de transição do novo 119 

governo. Fala do desafio dos conselheiros frente às mudanças propostas, para o 120 

fortalecimento do ICMBio, a manutenção da confiança da sociedade. Que o MMA tem 121 

que continuar existindo, as autarquia s têm que continuar existindo, na defesa do bem 122 

comum. Pede que o CONAPA se mobilize imediatamente para encontrar formas de lidar 123 

com esse desafio. Sérgio, da UNISUL, concorda, mas pondera que com essas mudanças 124 

estamos perdendo duas áreas chave, o morro do Gravatá e do Rosa, que são áreas 125 

visadas, mas com pouco conflito, que os próprios planos diretores protegem. Considera 126 

um erro do ICMBio, que levará os municípios a afrouxarem posteriormente.Lédiodiz que 127 

sua família tem terras na praia do Ouvidor, que sempre protegeram, mas que os filhos e 128 

netos não têm mais essa visão, que vai abrir uma grande brecha.  As associações deverão 129 

continuar mobilizadas.Claudione coloca que em Laguna foi feito um Plano de Manejo 130 

participativo, com oficinas e plenárias, e que se vier de cima de Brasília, será desfeito o 131 



 

plano participativo. Que é legal, mas imoral. Que o próprio Ministério Público pode 132 

intervir no Plano de Manejo. Que houve toda uma metodologia, técnica e procedimentos 133 

que estão sendo desconsiderados. Sugere que seja feita uma votação para definir a 134 

posição a tomar. Patrícia (UDESC), considera natural que o pessoal de Brasília não tenha 135 

conhecimento aprofundado da realidade local. Questiona o que é possível fazer para 136 

realizar encaminhamentos necessários nos dois pontos específicos, sem comprometer o 137 

andamento e aprovação do Plano de Manejo.  Cecil coloca a possibilidade de se fazer um 138 

documento sobre esses pontos e questionar à COMAN se o envio desse documento 139 

inviabilizaria a aprovação neste momento.  Se é possível encaminhar propostas de 140 

alteração sem retomar o processo no jurídico desde o início. Dete coloca que 141 

compartilha as posições, mas que estaríamos arriscando não aprovar depois de 15 anos. 142 

Que isso não desqualifica o processo participativo, e que não faltarão aqueles que 143 

aplaudirão e comemorarão a não publicação do Plano de Manejo.  Temos ferramentas 144 

para começar a revisão do Plano de Manejo desde já. Por que as Câmaras Técnicas não 145 

atuaram, deixando todo o trabalho para a equipe de campo ? Quem não participou 146 

delegou para quem estava participando. Queremos um Plano de Manejo dentro dos 147 

nossos sonhos, ou podemos pegar este Plano de Manejo e fazer o melhor possível.  Deisi, 148 

da equipe da APA, coloca uma informação técnica sobre a uniformização de zonas pela  149 

COMAN, na qual a descrição da Zona de Conservação é bastante clara: não pode o uso 150 

direto dos recursos naturais.  Se há extrativismo seria impedido. Diz que não houve 151 

mapeamento de butiazais no Gravatá. O Comandante Paulo, da Polícia Ambiental, diz 152 

que não conhece bem a área e que é novo no Conselho, não tendo participado da 153 

construção, mas que tem um estranhamento, que parece que o Conselho está tentando 154 

se adequar ao zoneamento do município, e que parece ter vindo uma determinação do 155 

ICMBio para uma regra mais benéfica para o empreendedor, que foge à expectativa do 156 

Conselho. Ou seja, segundo ele, assim não seria preciso o Conselho, apenas para avalizar 157 

o que vier de Brasília. Cecil fala que estamos discutindo questões pontuais e não 158 

devemos desqualificar o processo participativo por isso. Paulo  (ONG Mangue Vivo), 159 

expressa preocupação de que se está apressando a aprovação, que será votada a moção 160 

e que não devemos nos preocupar com o novo governo , sugerindo seguir a proposta do 161 

Cecil de encaminhar as propostas de alte rações. Litmann (IBF) chama para 162 

considerarmos a categoria da Unidade e o caráter consultivo do Conselho.  Que a 163 

situação não está em desacordo com essas perspectivas, que somos uma APA e temos 164 

legislação sobre isso.  Que se nada pode, tudo pode, que não pod emos restringir demais, 165 

e prejudicar a aprovação do Plano, que foi avaliado por advogados em Brasília. Rafael 166 

faz uma proposta, que considera contraditória, por querer ve r a Ilha de Laguna 167 

preservada. Ele considera que existem outros meios, o MPF, MPSC, Fu ndações de Meio 168 

Ambiente municipais, etc., e que podemos fiscalizar. Segundo ele, o Plano de Manejo, 169 

mesmo com os problemas do Rosa Norte e Gravatá, está ganhando em outras áreas para 170 

além do proposto em nosso pacto social. Que a Rasgamar luta há décadas p ara preservar 171 

o aquífero da Ilha, e portanto apesar de perdermos uma área , estamos ganhando várias 172 

outras. Somos consultivos e não deliberativos, e teme que vá para Brasília e não aprove 173 

e se perca o trabalho de anos.Ronaldo informa que esteve em Brasília no planejamento 174 

do GEFMAR, e que todas as Unidades têm diversas demandas para assinatura de 175 

Portarias até o fim do ano. Que existe um risco real, declarado pelo futuro presidente, 176 

de acabar com o MMA, com o ICMBio, e com a agenda ambiental , e que se forem 177 



 

encaminhadas mudanças complexas para Brasília, o Plano não será aprovado agora ou 178 

depois. Keila, do Fórum da Agenda 21,  diz que se sente contemplada com as últimas 179 

falas, e que 90% do que se fez foi contemplado no Plano, e que devemos buscar outras 180 

formas de correr atrás do que falta, que não seria estratégico o Fórum se posicionar 181 

dessa maneira. Mazinho coloca que depois de sete gestões da AMOPRAN no Conselho , 182 

este é o melhor espaço participativo e democrático de que já participou , e que não 183 

podemos correr o risco de perder este espaço de gestão participativa do uso do 184 

território. Pimenta sugere encaminhamento de que seja proposto que qualquer 185 

atividade passe pela APA da Baleia Franca, e que saiamos daqui com a demanda de 186 

estudos para embasar alterações no planejamento, previstas na legislação.  O Conselho é 187 

essencial para a implementação do Plano.  Comandante Paulo esclarece que a posição 188 

dele é de proteção como a integral, que considera que deveria ser mais restritivo, mas 189 

que se se entende que é estratégico, concorda com o encaminhamento. Claudete (CCI), 190 

diz que são os que mais perdem, porque defendem o Rosa Norte, Rosa Sul e Luz, mas 191 

considera que terão muito mais ganhos do que perdas, e que buscarão novos 192 

mecanismos para proteger a área, e que seria ingenuidade achar que podemos aprovar 193 

depois, que deveria ter sido aprovado cinco anos atrás. Hal iskarla diz que gosta da 194 

crítica no Conselho, que a casa está caindo, que estamos sofrendo represálias, que estão 195 

sendo legitimadas a nível de Estado, que isso nos incomoda, mas que não podemos 196 

perder o momento, que é o que o setor quer.  Não está certo dizer que não foi 197 

participativo. Ana (Agenda 21), reforça fala da Keila, que prefere 95% aprovado do que 198 

nada. Cecil propõe votação. Plano A: sugerir que as zonas previstas para o Gravatá e 199 

Rosa Norte e Sul sejam de Uso restrito. Plano B: se não puder mudar a zona, que seja 200 

inserida uma norma prevendo que empreendimentos propostos para essa zona passem 201 

por aprovação da APA. Guarache diz que não pode desconsiderar que foi apresentado  e 202 

discutido, mas se abstém. Por solicitação de Patrícia, Cecil compromete-se a consultar a 203 

COMAN sobre a possibilidade, para não haver desperdício de trabalho.  204 

Próximo item: análise e aprovação de moção de apoio à publicação do Plano de Manejo 205 

e gestão da APA. Sandra apresenta na tela e lê proposta de  moção, que foi enviada por 206 

e-mail e recebeu contribuições da FloripAmanhã e SPU. Dete comenta que a proposta da 207 

FloripAmanhã de enfatizar os destaques jurídicos é redundante. Litmann discorda e 208 

menciona que foram feitos muitos destaques jurídicos no Plano  de Manejo. Sandra diz 209 

que a proposta de revisão não significa aprovação dos destaques jurídicos. Cecil diz que 210 

não houve ênfase em nenhum outro ponto, e que os destaques jurídicos foram 211 

apontados e discutidos todos em Brasília. Patrícia considera abstrata  a proposta do item 212 

3, que fala do perfil da chefia. Ronaldo propõe que seja “chefia alinhada aos princípios 213 

da categoria da Unidade, Área de Proteção Ambiental , e da Gestão Socioambiental”. 214 

René sugere a inclusão de “princípios norteadores da gestão da UC” no parágrafo  215 

seguinte .Guarache vota contra a moção e justifica o voto. Diz que na democracia 216 

recorrer ao judiciário é legítimo, e que sua entidade sempre manifestou suas 217 

discordâncias. Considera que o CONAPA é uma comunidade, e que cada um tem suas 218 

opiniões, e que sendo o Plano aprovado ou não, estarão aqui trabalhando  depois. 219 

Mazinho vota a favor e gostaria de justificar o voto, dizendo que defende a proteção à 220 

saúde. Paulo (Epagri), se abstém considerando que quem recebe uma moção pode 221 

entender de maneiras diversas. Litmann vota contra porque foi retirada a proposta da 222 



 

FloripAmanhã, e concorda com Guarache.  Sem outras manifestações, faz-se a contagem 223 

da votação. Contrários: 2. Abstenções: 3. Favoráveis: 20. Houve dúvida sobre a suplência 224 

da SCPar, se foi enviado ofício indicando Camila, a qual votou por abstenção.  Será 225 

necessário verificar, e assim confirmar ou cancelar o voto.Observação pós Plenária : 226 

Confirmada pela Secretaria Executiva recebimento de documentos da SC Par indicando 227 

conselheira Camila. Mantido resultado dessa votação: Contrários: 2. Abstenções: 3. 228 

Favoráveis: 20. 229 

Após pausa para almoço, Cecil dá início aos trabalhos da tarde, informando sobre as 230 

apresentações que serão realizadas. Começa apresentando o Protocolo de Encalhes e 231 

Enredamentos da APABF, enfatizando as entidades participantes, os treinamentos 232 

realizados e os riscos de indivíduos sem treinamento realizarem tentativas de 233 

salvamento. Rodrigo Oliveira, condutor formado pelo IFSC,  apresenta o sistema de 234 

Sinalização de Trilhas da APA da Baleia Franca. Fala das razões para  implantar a 235 

sinalização e gestão de trilhas e dos impactos envolvidos. Explicou as trilhas locais que 236 

estão sendo submetidas à sinalização , começando pela Caranha, e contextualizou a 237 

trilha local no sistema de trilhas de longo curso que está sendo implantado no Brasil.  238 

Também comentou as críticas e formas de informar e avançar a discussão sobre os prós 239 

e contras da sinalização que adota a pintura de uma pegada, em pedras, mourões e/ou 240 

arvores. Arnaldo comenta que existem parâmetros diferentes para sinalização, como 241 

GPS e Wikiloc, questiona como se está prevendo a continuidade da instalação da 242 

sinalização ao longo da APA e demanda que haja mais discussão para a implantação de 243 

trilhas em certos locais.Para não entrar em debates, Rodrigo informa seu contato e pede 244 

que seja contatado para aprofundar as discussões.  245 

Próximo item. Cecil apresenta o balanço da gestão 2015-18 e as projeções para 2019-20. 246 

Fala que os últimos quatro anos foram contemplados com recursos do projeto GEFMAR, 247 

e que os dois últimos anos foram dedicados à elaboração do Plano de Manejo, e que 248 

agora se passa a uma nova fase, que é a implantação do Plano. Comenta o que é o 249 

Programa GEFMAR e a ferramenta de avaliação da gestão “Tracking Tools (TT), e 250 

apresenta a evolução da gestão conforme as TT. Comenta que no futuro as Tracking 251 

Tools serão preenchidas juntamente com o Conselho, e quais os critérios de avaliação 252 

utilizados na ferramenta. Comenta ainda os aspectos que avançaram na gestão durante 253 

esse período do GEFMAR, enfatizando a importância do aporte de recursos para os 254 

avanços obtidos. Fala do planejamento futuro, dos planos de trabalho dos bolsistas 255 

Pimenta e Jhony, e do projeto de Fortalecimento da Pesca Artesanal; manutenção de 256 

veículos e infraestrutura, que utiliza recursos do GEFMAR ; projeto de reforma da sede, 257 

com a contratação de arquiteta, e criação de centro de visitantes ; aquisição de 258 

embarcação; e uso público, a regulamentação do TOBE e o apoio a iniciativas de turismo 259 

por terra. Em termos gerais, foi nisso que se avançou e ganhou pontos para chegar à 260 

pontuação 72 nas TT. O que temos de desafio pela frente? Fala da prorrogação do 261 

GEFMAR por mais dois anos. Ronaldo esclarece que o GEFMAR deve virar um programa 262 

nos moldes do Programa ARPA, com prazo inicial de 10 anos, financiado por um fundo 263 

com recursos da Petrobrás, que inicia com 9 milhões e terá o aporte de 60 milhões para 264 

o biênio 19-20. O recurso para a APABF nesse biênio será de aproximadamente 265 

1.300.000,00. Cecil apresenta os desafios futuros: a implementação do Plano de Manejo 266 

e qualificação da gestão, com a reforma da sede, aquisição de mobiliário e 267 



 

equipamentos, e criação de um centro de visitantes junto à sede. Sobre proteção, a 268 

aquisição da embarcação para atividades de fiscalização e monitoramento, incluindo o 269 

TOBE, pesca, parcéis e outros ambientes relevantes. Ainda sobre pesquisa e 270 

monitoramento, fala da parceria com universidades e instituições de pesquisa, que deve 271 

continuar para além da capacidade operacional da equipe da APA. Sobre relações com a 272 

sociedade, a criação de vias de comunicação, como materiais gráficos, plataforma 273 

online, plano de comunicação, bem como sinalização para uso público.  Para qualificar a 274 

gestão, cita a educação ambiental, gestão participativa e a chave deve ser a cooperação 275 

interinstitucional, sendo as parcerias com outras instituições a única maneira de se 276 

atingir os objetivos estratégicos da UC, com amplitude e qualificação da gestão.  277 

Investimentos previstos: orçamento da União para atividades essenciais do ICMBio; 278 

GEFMAR; Porto de Imbituba, 200.000,00 para plano de comunicação, publi cação do 279 

plano de Manejo e realização de um documentário; SC100, 120.000,00, para estudo do 280 

aquífero Santa Marta. Sérgio (UNISUL) pergunta como elencaremos prioridades entre 281 

esses desafios. Cecil responde que a partir de uma construção dentro do Conselho, nas 282 

Câmaras Técnicas. Cita o exemplo da sinalização, que foi construída com parceiros, cada 283 

um contribuindo com suas capacidades e recursos. Fala também da possibilidade de 284 

abrir um edital para por exemplo educação ambiental, que as entidades possam 285 

apresentar um plano de negócio para um projeto de educação ambiental nos moldes 286 

esperados pelo ICMBio. Os modelos existem, precisamos construir junto com o Conselho 287 

para criar os mecanismos. Cita o exemplo da articulação com a ACIM e empresas ligadas 288 

ao Porto de Imbituba, que vinham pensando em como criar um fundo de apoio à APA BF. 289 

Outro exemplo, monitoramento da pesca. Foi proposto no Plano de Manejo a criação de 290 

um programa com essa finalidade, mas não consegue pensar num programa desses sem 291 

a participação de uma Universidade. A capacidade operacional da equipe da Unidade é 292 

baixa, com muita burocracia. Por isso, deve -se pensar em delegação, para que entidades 293 

parceiras possam executar as ações previstas no Plano de Manejo.  Visitante, consultor 294 

do Porto, lembra do FNMA, e cita o Plano de Manejo da REBIO Arvoredo . Cecil também 295 

cita os recursos de multas ambientais, que poderão ser usados p ara projetos de 296 

recuperação ambiental, mas o mecanismo específico ainda está em aberto.  Paulo da 297 

Mangue Vivo cita edital do IBAMA que se encontra em aberto  e também pode ser 298 

utilizado com essa finalidade. Cecil conclui dizendo que a apresentação era bastan te 299 

provocativa, que nos encontramos em um momento de transição, de governo, de 300 

ICMBio, de APABF, que deve fazer os conselheiros pensarem em formas de avançar e 301 

novos modelos. Conseguiremos chegar aos 84 pontos do GEFMAR, mas a implementação 302 

da Unidade vai bastante além dos critérios do GEFMAR, e deve avançar também em 303 

outras áreas, e isso depende também do trabalho dos conselheiros.  304 

Próximo item: avaliação. Cecil explica como funciona a avaliação do conselho. Também 305 

que foi tentado fazer por via digital, ma s a resposta foi pequena. Sandra fala que o 306 

modelo digital visava também que os conselheiros discutissem em suas entidades, mas o 307 

retorno foi mínimo. Sendo assim, a avaliação desse biênio será feita durante a plenária e 308 

em formulário. São distribuídos materiais e instruções para a avaliação, e os 309 

conselheiros fazem suas avaliações individuais.  310 

 311 



 

Após a avaliação e intervalo, foi retomada a pauta, conferindo -se menção honrosa a 312 

conselheiros que se destacaram nos trabalhos do CONAPA, em especial por assiduidade 313 

e participação nos trabalhos de elaboração do Plano de Manejo. Os certificados serão 314 

entregues na próxima Plenária, por falta de assinatura de dois membros do Comitê 315 

Executivo do CONAPA. A seguir, passa -se à assinatura dos termos de posse pelos 316 

conselheiros eleitos para a gestão 2019-2020.Dada posse ao Conselho Gestão 2019-317 

2020, Sandra informa que será atualizado o grupo de whats app do CONAPA, e convida 318 

os conselheiros a fazerem uma fotografia do grupo.Após a foto, Sandra chama os 319 

conselheiros para a eleição do Comitê Executivo do CONAPA. Esclarece que cada setor 320 

elege um representante, e a plenária elege, entre os três escolhidos, quem assumirá a 321 

Secretaria Executiva. Dete pondera que é importante observar os mesmos critérios 322 

norteadores seguidos para a eleição das entidades conselheiras.  No setor de usuários, 323 

candidataram-se Guarache (ACIM) e Pimenta (Caipora), tendo sido escolhido Pimenta da 324 

Cooperativa Caipora por 9 votos a 5. No setor público, foi escolhido prof. Rene da UFSC 325 

por unanimidade. No setor de ONGs, foi eleita Sandra da Fundação Gaia  também por 326 

unanimidade. Como Secretária-executiva, foi decidida por aclamação a recondução de 327 

Sandra (Fundação Gaia).Passa-se à formação das Câmaras Técnicas, enfatizando que 328 

haverá muito trabalho, com a implementação do Pl ano de Manejo, e que os conselheiros 329 

devem ter isso em mente ao se candidatarem. Sérgio (UNISUL)faz uma crítica à forma 330 

das Câmaras Técnicas, que acabam não funcionando, e Sandra pondera que essa questão 331 

já foi colocada, e deve ser abordada em uma eventual revisão do regimento interno, 332 

dizendo ainda que os programas de ação do Plano de Manejo têm vári as interfaces 333 

diretas com as Câmaras Técnicas existentes. Rodrigo (UNISUL) pergunta onde ficaria o 334 

monitoramento da pesca. Sandra responde que não existem caixinhas tão definidas, e 335 

que mais de uma CT se envolve em uma determinada questão.  Sérgio explica que 336 

atividades como pesca são problemáticas, pois acabam sendo abordadas na CT de 337 

Biodiversidade, quando na verdade se trata de recurso, e não de biodiversidade. 338 

Guarache diz que as Câmaras Técnicas podem ter um regimento, com uma parte geral e 339 

outra específica para cada CT. Cecil sugere aguardar a publicação do Plano de Manejo e 340 

até a plenária de março para analisar os programas de gestão para discutir as questões 341 

das Câmaras Técnicas e criar as CTs pertinentes.  Proposta aceita por unanimidade.  342 

A seguir, Sandra apresenta proposta de datas para as plenárias de 2019, sempre às 343 

quintas-feiras: 14 de março, 04 de julho, 26 de setembro e 05 de dezembro.  Aprovado, 344 

após breve discussão e ajustes nas datas propostas inicialmente.  345 

Na parte dos Informes. 1.Rodrigo (UNISUL) e consultor GEFMAR informa sobre o 346 

andamento do componente 1.4 do GEFMAR, citando os event os ainda por realizar: 347 

Cursos de Formação de Lideranças, Gestão de Projetos e II Oficina Regional . Ronaldo 348 

comenta a dificuldade de trabalhar com os pescadores artesanais, pelas próprias 349 

características da atividade, com safras e outras agendas que impedem realizar eventos 350 

em certas datas, que acabam esvaziados. Comenta também que haverá um fundo para 351 

projetos a serem implementados pelas próprias entid ades, daí a importância do curso de 352 

gestão de projetos.  2. Paulo (Mangue Vivo) informa sobre a eleição de sua entidade para 353 

o CONAMA, e comenta o pouco interesse das ONGs do sul nos conselhos nacionais. 354 

Conclama as entidades cadastradas no CNEA a participa rem, e menciona que o CNZU 355 

também está com inscrições abertas, sendo que apenas a Mangue Vivo e uma ONG de 356 



 

São Paulo disputarão as duas vagas da região sul, pois não houve duas candidaturas do 357 

sul.3.Marlene (ACORDI) informa que ontem (O5 dez) foi criado o Conselho Municipal de 358 

Agricultura e Pesca de Imbituba, e que domingo haverá o Encontro de Educação 359 

Patrimonial de Engenhos de Farinha, e convida os interessados. 4. Cecil informa que já 360 

tivemos retorno de Brasília sobre os planos A e B  do encaminhamento do Plano de 361 

Manejo. Relembrando: Plano A, propor alteração de zonas e o processo teria que 362 

retornar ao jurídico e não teria publicação neste ano. Para o Plano B, existe uma 363 

possibilidade, havendo previsão de retorno do PM à COMAN no dia 15 de dezembro. 364 

Ainda há possibilidade de os técnicos da COMAN irem ao jurídico levar a proposta de 365 

norma para discutir com o Procurador para entrar no parecer final sem alterar o rito. 366 

Cecil sugere encaminhar desta forma, ainda que dependa da agenda de Carina e Erica. 367 

Se o jurídico devolver para análise, demandando alguma explicação, pode -se usar o 368 

plano A. O segundo informe de Cecil é de encerramento da reunião e encerramento de 369 

mandato. Cecil fala que completa quatro anos à frente da gestão, e que por questões de 370 

saúde vinha articulando com Brasília para fazer uma transição de chefia. Porém, não 371 

conseguimos nomeação de alguém externo para a chefia da APA. Informa que mudará 372 

para Brasília, onde trabalhará com a agenda dos conselhos. Sairá dia 14, e Ronaldo 373 

continuará na substituição. Existe uma pessoa em vista, mas que depende de outras 374 

definições da CR9 e ICMBio. O balanço que havia apresentado é do que foi feito nos 375 

quatro anos e é também um balanço dos 13 anos da Dete. Deixa como expectativa para 376 

o conselho o que ele entende como gestão de uma Unidade de Conservação e desta APA, 377 

para que quando chegar um novo gestor o conselho diga o  rumo a tomar e como agir na 378 

gestão da APABF. “Claro que haverá as características de cada gestor, mas é importante 379 

o conselho dar o rumo, e que o novo gestor entenda isso e consiga avançar. Entendemos 380 

as UCs como um território onde as coisas que se faz pe lo território precisam de 381 

aprimoramento constante, principalmente entender que este território  agora tem um 382 

Plano de Manejo que nos diz aonde se quer chegar, como se quer chegar, e coloca 383 

desafios muito grandes, mas que somente não será feito se não quiser mos. A instituição, 384 

os técnicos, o Conselho não podem permitir retrocesso nos rumos e diretrizes e 385 

princípios. A APA chegou aonde chegou porque segue uma forma de pensar a Unidade 386 

porque já tem muito tempo, quase duas décadas. Isso é muito difícil de se ve r em UCs, 387 

mesmo nas federais, que são um pouco menos sujeitas a mudanças políticas. Temos uma 388 

ruptura de rumos de país, inclusive de princípios e valores de país, que pode significar 389 

uma mudança muito radical na gestão da Unidade. Mas o trabalho tem consis tência e 390 

continuidade. Foram dois gestores, mais dezenas de conselheiros que assinaram juntos o 391 

que se queria para este território e está escrito no Plano de Manejo. O plano tem 392 

consistência e está amarrado com o tipo de gestão que se espera para o território e foi  393 

construído com entidades representativas. Só ouvimos elogios em Brasília, e Dete e 394 

Simão sabem a dificuldade para se chegar aonde chegamos. A COMAN acompanhou e 395 

pelo esforço que se teve em brigar levou à qualidade alcançada. Eles sabem qua ndo um 396 

Plano é bom ou não. Eles disseram que é bom porque realmente é bom. A plenária, a 397 

forma como se colocou o processo de consulta da versão final do PM, o risco de dar 398 

errado era imenso, de não se chegar ao resultado. Mas era coerente  com dez anos de 399 

PM, e tivemos a reunião mais bonita de que participei, não apenas o que estava escrito, 400 

mas como as pessoas saíram da reun ião. E não foi a condução, foi o espírito, como o 401 

Instituto e este conselho se apoderou disso. O PM não resolve um monte de coisas, mas  é 402 



 

um mandato para este território por 5 anos. O que vinha se fazendo intuitivamente por 403 

15 anos hoje está expresso num documento. Hoje tenho que agradecer, nunca aprendi 404 

tanto num trabalho como aqui. Os melhores dias são aqueles em que estou entre vocês, 405 

em Conselho. Talvez sejam dias em que se resolve poucas coisas da gestão, mas se 406 

resolve muita coisa”. Agradece a Dete pela oportunidade. Expressa que sai uma pessoa 407 

melhor do que chegou. Entrega uma Unidade melhor do que recebeu e espera que o 408 

próximo gestor entenda a caminhada e faça o mesmo para entregar para o gestor 409 

seguinte. Melhor como instrumento, melhor como Unidade, melhor como gente, melhor 410 

como seres humanos. “Isso aqui é só uma brincadeirinha que dão para agente. O que 411 

importa é como a gente se relaciona, como se ajuda a cre scer como ser humano. Então, 412 

muitíssimo obrigado pelo tempo, pela paciência, pela escuta ativa ”. E agradece à Dete, 413 

com um abraço. 414 

Sandra fala de uma lembrança  que comprou para o Cecil,  em nome do Conselho, mas 415 

que infelizmente ainda não chegou, mas mostra a foto do presente em um cartão, e 416 

convida os conselheiros a assinar e escrever alguma declaração  .Kica fala da saída do 417 

Cecil, do quanto aprendeu também, e da capacitação que foi feita com os conselheiros. 418 

Fala que pensaram se o Cecil seria capaz, e que ele mostrou a ética, respeito e 419 

serenidade para a gestão da APA. Fala do trabalho junto ao Patrimônio da  União, e do 420 

diálogo com outras entidades. Agradece do fundo do coração. Diz que Cecil conseguiu 421 

fazer com que o conselho estivesse muito mais unido,  e que será chamado para ajudar 422 

sempre que preciso. 423 

Nada mais havendo a tratar, eu Ronaldo Costa, encerro esta ata que redigi e assino, 424 

juntamente com os demais presentes, conforme lista presença, anexo; e que deverá ser 425 

aprovada na próxima plenária.  426 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA BARROS  

APABF RONALDO CATALDO COSTA  

EPAGRI PAULO JOSÉ PADILHA  

FATMA BRUNO DE SOUZA SODRÉ  

IFSC ELISA SERENA  

IPHAN HAMILTON SANTOS  

POLICIA AMBIENTAL DE LAGUNA PAULO ROLAND ERN  

PREF. MUNICIPAL DE IMBITUBA DEBORA RODRIGUES DA SILVA  

PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO  

SCPAR PORTO IMBITUBA CAMILA AMORIM  

SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO 
DA UNIÃO EM SC – SPU/SC 

ADELINA CRISTINA PINTO  

UDESC/CERES PATRICIA SUNYE  

UFSC RENE BIROCHI  

AMOPRAN  ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ASPECI ERVINO VICENTE  

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG  VICTOR TALENTI  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE 
LEONARDO 

 

ACIM MARIA REGINA PEDREIRA  



 

ASSOCIAÇÃO DE SURF GUARDA DO 
EMBAU 

HALISKARLA MOREIRA DE SÁ  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI CLAUDETE MEDEIROS  

PPPR 
 

 

UNISUL SÉRGIO A. NETTO   

UNISUL RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA APARECIDA ZAMPIERI DA 
COSTA 

 

RASGAMAR RAFAEL DE SOUZA GIASSI  

FERRUGEM VIVA MARIA APARECIDA MALISE  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO GRANJA RUSSO  

INSTITUTO BOTO FLIPER JOSÉ ANTÔNIO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO MANGUE VIVO PAULO DOUGLAS PEREIRA  

PROJETO BALEIA FRANCA CAMILA MORAES  

PROJETO BALEIA FRANCA CAMILA MORAES  
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CONSELHEIROS HONORÁRIOS 
MARIA ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA 
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CONVIDADOS/OBSERVADORES 
ASSOCIAÇÃO BARRA LIMPA MARIA LUIZA PASQUALI ALLEN  

ASSOCIAÇÃO BARRA LIMPA VALDEMAR GONÇALVES JUNIOR  

ASSOCIAÇÃO SURF E PRESERVAÇÃO DA 
GUARDA 

AMAURI PERREIRA JUNIOR  

CONSELHO COMUNITARIO DE IBIRAQUERA CLAUDETE MEDEIROS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA ELIZABETH GUTERRO FLOR  

FLAMA ROBERTO VANDRÉ ROSA  

ONG ENTREMARES OLINIR BORBA PASSOS  

ONG ENTREMARES LIANE ARNS  

ONG ENTREMARES JULIA BULLIGE  

ONG ENTREMARES WALCIR BURIGO  

IEB ERNESTO SAO TIAGO  

ACIL CARLA CAVALCANTI  

SINDILOJAS LUCAS CADORIN  

SCPAR/AQUAPLAN RICARDO M S HEINKS  

PREFEITURA DE LAGUNA/SEPLAN CLAUDIONE FERNANDES DE 
MEDEIROS 

 

SPU/SC MARILIA C MOVER  

FORUM DA AGENDA 21 ANA MARIA VON HOONVOLTZ  

CAIPORA LAIS PEREIRA GUTERRES  



 

PRÓ-CREP THIAGO NICOLAU NUNES  

IFSC/GAROPABA CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA  

ACGE ADRIANO MANUEL DA SILVEIRA  

ACEF/AEF SUL ELIZANGELA BORTOLUZZI  
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