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Aos quinze dias do mês de março de 2018,  na sede do Projeto Ambiental Gaia 

Village, Rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às 09h30min, 

iniciou-se a 57ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da 

Baleia Franca (CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda chamada, nesse 

momento com 20 membros presentes. Sandra (Fundação Gaia), secretaria 

executiva agradece a presença de todos, dá as boas-vindas e relembra contrato 

de convivência.  O presidente do CONAPA, Cecil Barros, abre a plenária 

comentando sobre o cronograma de reuniões, que será apresentado. Passa a 

comentar a pauta do dia, o andamento do processo do Plano de Manejo, que 

será concluído este ano, iniciando-se a sua implementação. Comenta ainda 

alguns eventos futuros, como a realização da OPP no mês de abril, a eleição do 

CONAPA ainda neste ano, e passa a palavra à Sandra Severo, secretária-

executiva. Ela apresenta a programação, conforme segue: Espaço 

Administrativo (9h00min – 09h15min) – relembrar contrato de convivência; 

aprovação da programação e da ata anterior. Espaço Capacitação (Das 

09h15min – 10h30min):Capacitação do Conselho: papel do Conselheiro, ritos 

do CONAPABF e fluxograma de ações. Espaço Institucional (Das 10h30min – 

12h00min):Apresentação do Projeto Toninhas no território da APABF. 

ALMOÇO. Espaço Institucional (Das 13h30 – 15h30): Quadro Controle de 

Presenças; Avaliação do Conselho; Plano de Manejo; Eleição do Comitê Eleitoral. 

Espaço Informes Conselheiras (Das 15h30min – 17h00min): Informes e 

Prestação Contas APABF; Informes Gerais (mediante inscrição durante a 

Plenária) e agenda Plenárias 2018.  

Sandra submete a ATA de novembro de 2017, encaminhada anteriormente por 

e-mail, para aprovação, informando que recebeu contribuições do analista Victor 

Pazin. Ela apresenta ainda a síntese da última plenária, comentando cada item, 

atualizando o andamento dos encaminhamentos definidos para cada um. A ATA 

foi aprovada e colhida assinatura de todos os presentes na referida plenária. 

Justificaram ausência para esta plenária: Haliskarla (Associação de Surf da 

Guarda do Embaú) e Alexandre Castro (Instituto Ilhas). Sandra informa que  

foram enviados ofícios advertindo sobre faltas a: Marinha, Prefeitura Municipal de 

Imbituba e IFSC. 

Relativo ao controle de presença dos Conselheiros, Sandra apresenta tabela de 

faltas, salientando as entidades com três ausências consecutivas, o que acarreta 



desligamento. Entretanto, informa que essas entidades conselheiras não 

receberam oficio informando a situação. Nesse caso, assumindo a 

responsabilidade pelo fato, a Secretaria Executiva sugere que essas entidades 

não sejam excluídas sumariamente do CONAPABF. Segue-se discussão para 

encaminhar situação das entidades faltantes, com base no previsto no regimento 

e na discricionariedade dos conselheiros para decidir de outra forma. Após ampla 

argumentação por parte de diversos conselheiros, conclui-se por seguir o  rito: 

as entidades serão comunicadas de sua exclusão e tem o direito de 

manifestarem interesse em permanecer no Conselho. Considerando a presença 

das instituições nessa Plenária, houve manifestação explicita das mesmas em 

continuar.    Os conselheiros então aprovaram por unanimidade a permanência 

das instituições no conselho. Sandra relembra ainda da necessidade de assinar a 

lista de presença, e informa que precisou verificar presença através de fotos dos 

últimos dois anos, encontrando conselheiros que estiveram presentes e não 

assinaram a lista. Por fim, Sandra relembra a orientação de os conselheiros  

titulares sentarem na roda da frente e suplentes e convidados na de trás. Kica/ 

SPU solicita que o próximo ponto seja a agenda para as próximas reuniões, pois 

talvez tenha havido ausências por conflito nas datas definidas. 

A seguir, Sandra apresenta sugestões de datas para as próximas plenárias do 

conselho, para apreciação dos conselheiros. 19 de abril, último dia da OPP; 05 de 

julho; 27 de setembro, e 06 de dezembro, as quais foram aprovadas. 

Passando para o Espaço Capacitação do Conselho,  Sandra faz um diálogo sobre 

o papel do conselheiro, o que é participação, etc., com base no caderno ARPA 

sobre conselhos gestores de Unidades de Conservação. Traz alguns conceitos 

sobre o que significa ser conselheiro, da responsabilidade de estar aqui 

realmente presente; apresentação sobre “Princípios da Gestão Participativa” e 

faz um  exercício prático, quando os conselheiros informam o que os motiva para 

participar e o que desmotiva. Finaliza com um breve histórico do processo de 

criação do Conselho, suas respectivas instâncias administrativas e fluxograma 

dos processos.   

Na sequência, foi apresentada a proposta de Avaliação do CONAPA. Sandra 

relembra que a cada biênio é feita a avaliação do conselho. Na última, a 

avaliação se deu por meio de um formulário virtual disponibilizado pelo 

conselheiro Pedro/UDESC. Uma das demandas foi que a avaliação seja anual. 

Assim, neste ano, optou-se por fazer uma avaliação simplificada, mantendo-se a 

mais complexa a cada dois anos. Os conselheiros então, foram convidados, para 

responder 06 questões objetivas num painel colocado no fundo da sala, onde 

também havia espaço para contribuições descritivas. Enquanto os Conselheiros 

contribuíam com a avaliação, a conselheira Alesandra/ Insituto Ekko Brasil 

facilitou dinâmica em que os conselheiros escreveram frases indicando 

características desejáveis dos conselheiros, e que atitudes o conselheiro deve ter 

em sua atuação. E continua o diálogo sobre o papel do Conselheiro. Kica 

comenta que participa do conselho da APA Anhatomirim, e que são duas 



experiências bastante diferentes, que talvez por este ter um número bem maior 

de pessoas seja mais burocratizado. Considera importante conhecer outros 

conselhos. Comenta que hoje é um dia triste para o Brasil, em decorrência do 

assassinato da vereadora Marielle no Rio. E que falta no conselho um momento 

conjuntural, já que estamos vivendo uma ditadura velada, com assassinatos de 

lideranças socioambientais pelo Brasil, e que estamos perdendo nossas políticas 

públicas. Cidinha/ CCI fala que foi passado um powerpoint sobre o conselho, 

funcionamento motivações, etc.. e faz alguns questionamentos: “ Qual de nós 

quando sai daqui, longe daqui, se sente conselheiro? Quem tem esse 

pertencimento? Quem em seus órgãos diz: eu sou conselheiro da APABF, e sou 

guardião dela. Eu faço a gestão dela junto com o ICMBio”. Menciona que no 

verão abordou jovens que estavam soltando foguetes no Rosa Norte e disse que 

era conselheira da APA, e lembrou de todos os conselheiros. Fala que Somos 

gestores da Nação. Como podemos ajudar a gestão, neste momento de 

sucateamento do país. Fala ainda dos diferentes perfis de conselheiros, do 

técnico, e do combativo. Questiona se o Plano de Manejo vai ficar só para o 

ICMBio ou vai ficar para nós também. Guarache/ ACIM compara o CONAPA com 

um time de futebol. A somatória das ações de cada um gera equilíbrio. Às vezes 

alguém se manifesta apenas para contrapor algo que foi dito, que se não fosse 

dito não haveria necessidade da manifestação. Para viver em sociedade, existem 

regras básicas. É importante que haja diversidade, que cada um tenha seu 

prisma, para que o conselho, que é uma entidade política, possa tomar decisões. 

Cecil esclarece que este assunto veio à tona porque não conseguimos realizar a 

capacitação no começo da gestão, e que fomos alertados por alguns conselheiros 

do risco que se corre ao abandonar os procedimentos e entendimentos e 

compromissos. Não somos um monte de pessoas representando um monte de 

instituições. Somos um grupo que representa a si mesmo, pelas razões que nos 

motivam para estar aqui. Pede desculpa por não ter trazido o assunto antes, mas 

ressalta a importância de ser feito agora e o compromisso de continuarmos com 

esse tema. Concluído momento de capacitação e a avaliação anual, Sandra 

chama a professora Marta Cremer para apresentar o projeto Toninhas. 

A profa. Marta começa agradecendo o espaço e cumprimentando o conselho por 

seu trabalho, que é um grande exemplo para outras regiões. Apresenta-se e 

apresenta sua equipe, Daiana Bárbara e Renan, além de citar dois outros 

técnicos na base na universidade. Fala inicialmente sobre a toninha, suas 

características e situação, bem como o projeto Toninhas, apoiado pela Petrobras 

Ambiental,  com foco em pesquisa, gestão e educação ambiental. Projeto 

Toninhas fase III – 2017-2019, em duas regiões, a baía da Babitonga e a APA da 

Baleia Franca, por ser esta a área de maior representatividade em termos de 

conservação marinha, por ter um conselho instituído e atuando e por estar 

concluindo seu Plano de Manejo. O grande interesse é construir propostas de 

conservação de forma participativa, e a APABF é um lugar muito interessante 

para essa finalidade. Na Babitonga, existe um tipo de conselho, o grupo gestor 

da Babitonga, mas não existe uma UC. Os 10 objetivos do projeto estão 

relacionados com a obtenção de dados, pois ainda existe muito desconhecimento 



sobre a espécie. Também a obtenção de dados sobre a pesca na região, e a 

proposição de estratégias. Por fim, divulgação e sensibilização sobre a toninha. 

Apresentou o equipamento C-POD, que será fundeado na área marinha para 

detectar a passagem das toninhas e outros golfinhos. Passa então a esclarecer 

dúvidas dos conselheiros. 

Cecil fala dos diversos projetos financiados pela Petrobrás em andamento no 

território da APABF: PMP, PMAP, projetos Toninhas e Lontras. Segundo ele,  a 

APA vem caminhando no sentido de estabelecer parcerias para a execução de 

ações necessárias, como as questões do aquífero, do Farol, mineração. Fala que 

temos uma ótima condição atualmente por conta do GEFMAR, mas não teremos 

uma condição operacional muito maior. Precisamos construir ferramentas de 

compartilhamento de responsabilidade para que em 2020 não precisemos nos 

preocupar em ter um grande esforço para fazer fiscalização, em fazer 

monitoramento de baleia, que o Projeto Baleia Franca faz. O ICMBio está 

evoluindo para isso, de construir ferramentas de parceria, para compartilhar 

responsabilidades, e teremos bons frutos nos próximos dois anos, para quando 

acabar o recurso do GEFMAR, termos condições melhores de trabalhar com os 

parceiros. O papel da equipe e do ICMBio é uma parte dessa responsabilidade, e 

outra parte é dos parceiros. Prof. Renê/ UFSC fala de uma professora da UDESC, 

que lançou um observatório de participação social. Ele diz que poderíamos 

pensar em um georreferenciamento, como um Google, para identificar onde 

estão sendo desenvolvidos projetos com atores da sociedade civil. Seria um 

instrumento de compartilhamento e cooperação para reunir as informações e 

comunicar a sociedade sobre os atores que estão atuando no território. Sandra 

fala que após o plano de manejo poderia ser formado um comitê de 

sustentabilidade, por exemplo, como encaminhamento. Ela menciona a presença 

do professor Eduard da Universidade Autônoma de Barcelona, que está 

trabalhando com a professora Marinez na UFSC e estudando o processo de 

gestão no território da APA. A Plenaria foi interrompida para o almoço. 

Sandra inicia o período da tarde discorrendo sobre o processo de eleição ao 

comitê eleitoral, com vistas à próxima eleição para o CONAPA. Solicita que se 

inscrevam conselheiros que tenham facilidade para comparecer à sede da APA, 

pois os documentos são enviados para a sede e não podem ser retirados. 

Pergunta se algum conselheiro se disponibiliza. Oferecem-se Guarache pelo setor 

de usuários, Eduardo Canarin pelo setor público e Maria Malise pelas ONGs. 

Aprovada a criação do Comitê Eleitoral pelo CONAPABF. 

A parte dos informes institucionais iniciou com apresentação da APABF. Cecil 

apresenta o andamento do plano de manejo, a partir do painel da linha do 

tempo.  Lembra os compromissos assumidos na última plenária, a saber: 

intrassetorial da pesca, intersetorial pesca x surf, e reunião com a FATMA para 

discutir divergências e propor a criação de uma comissão tripartite. Informa que 

na intrasetorial pesca artesanal, todos os representantes participaram, com 

exceção do Pântano do Sul. E que todos chegaram cedo e estavam concentrados 



para trabalhar. Eles se mostraram bastante confortáveis com a metodologia. 

Comenta as divergências sobre o conceito de pesca industrial e como foi 

discutido com os próprios pescadores. Deisiane fala que a oficina precisou de 

uma metodologia diferenciada, que foi sendo refinada, e que foi um grande 

aprendizado, mas que também se deu por conta da integração do grupo. Houve 

convergência na maior parte das questões, e não valeria a pena forçar um 

acordo em coisas que não estivessem maduras, para não abalar a construção 

que se deu. Foi um dos momentos mais ricos do plano. 

Cecil fala sobre as oficinas da pesca industrial que serão realizadas dias 19 e 20 

em Itajaí. Comenta também sobre a reunião com o IMA em Florianópolis na 

segunda-feira dia 12 de março. A conversa foi positiva, e o presidente do IMA 

entende que a comissão tripartite é um dos instrumentos de cooperação 

possíveis. No ano passado foi criada a primeira tripartite nacional. Devido à 

morosidade para instituir, sugere que seja experimentado o desenho aqui no 

território da APA. Ficou marcada reunião para a segunda quarta-feira de maio, 

para discutir pautas que o plano de manejo está trazendo, de maneira a 

estabelecer estratégias de encaminhamento das divergências, principalmente 

ligadas ao licenciamento ambiental. Cecil apresentou a agenda dos próximos 

passos: 26 de março, reunião GT plano de manejo; 27 de março, intersetorial da 

surf x tainha; 16 a 19 de abril, 2ª  OPP para definição das zonas e normas, em 

local ainda a ser definido. Informa que será enviado até dia 1º de abril o material 

de orientação e também tudo que foi produzido ao longo do processo. É 

recomendado que os conselheiros estudem o material, imprimam e levem para a 

OPP. Já foi enviado um email com os textos da caracterização.  

Na sequência, Sandra apresentou os resultados da avaliação realizada na 

reunião. O gráfico, anexo, apresenta resultado das questões objetivas da 

avaliação, plotadas em tempo real durante a Plenária. Nas sugestões, foi 

proposto: alinhar plano de manejo aos ODS; ajuda de custo aos conselheiros 

para as reuniões; criar momentos mais lúdicos durante as plenárias; aumentar o 

tempo entre cada eleição para três ou quatro anos; instituições fazer relatório 

das ações de alinhamento institucional; instituições apresentar carta de intenção 

no processo eleitoral. 

Continuando os informes institucionais, as seguintes instituições aportaram 

informes: 1) CCI/ Cidinha fala sobre participação no CONCIDADE; parceria com 

Escola Justina em projeto de educação ambiental sobre a Lagoa da Ibiraquera; 

PAN Lagoas e participação de Keila, representante da juventude e Confren no 

Fórum Mundial das Águas em Brasília. 2)Rasgamar/ João Batista fala sobre a 

crise hídrica e loteamentos no Farol; situação e propostas do saneamento. 3) 

Ekko Brasil/ Alesandra informa que saiu o plano de recursos hídricos das bacias 

contíguas, e isso afeta bastante a APA. O comitê executivo poderia demandar 

uma apresentação para o CONAPA. Formaliza pedido de apresentação do Projeto 

Lontras na próxima plenária, e informa que estarão no Fórum das Águas pela 

relação entre as lontras e a qualidade das águas. 4) Instituto Boto Flipper/ 



Antônio é presidente do Concidade de Laguna, e compartilha da preocupação da 

Rasgamar. Foram três pedidos de loteamentos no ano passado. O Concidade não 

aprovou nenhum, e exigiu todos os estudos ambientais para avaliar os pedidos. 

O Concidade não aprovará nada sem esses estudos, e entrará com uma 

representação contra a Flama por conta das aprovações. Estão vendendo lotes 

sociais (250 m2) em loteamentos nessa área, contrariando o plano diretor. IMA/ 

Bruno fala que acompanhou uma manifestação contra o loteamento Portal do 

Farol (Cadorin). Considera que o melhor encaminhamento é a formação da 

comissão tripartite e a conclusão do plano de manejo. Fala do direito do 

empreendedor de ocupar o solo, mediante a avaliação de impacto ambiental, 

etapa inerente ao processo de Licenciamento do empreendimento. Ressalta que 

o deferimento ou indeferimento de qualquer processo de licenciamento deve é 

pautado em análise técnica fundamentada. 

Encerrado os informes, Cecil apresentou balanço da gestão 2017, que também 

será encaminhada por e-mail. Apresentou e discutiu as fontes de recursos e os 

gastos para apoio à gestão. Sobre recursos de compensação ambiental, Bruno do 

IMA recomenda atentar e informar-se sobre as limitações de repasses devido ao 

ano eleitoral. Sobre planos e ações futuras, Cecil informa sobre ações que já são 

o começo da implementação do Plano de Manejo: projeto de fortalecimento da 

pesca artesanal, componente 1.4, havendo reunião de planejamento dia 16 de 

março, já com os novos consultores contratados.  Projeto Toninhas, ação efetiva 

para uma espécie extremamente ameaçada do território. Projeto Lontras -

Alesandra apresentará na próxima plenária, projeto tem relação direta com a 

conservação das lagoas costeiras, também foco do PAN Lagoas do Sul. Ações de 

proteção aos botos de Laguna. TOBE – esforço para a atividade retornar com 

qualidade e sustentabilidade. Autorização monitoramento e fiscalização, 

pesquisa. Estruturação do plano de proteção da UC, para criar uma estratégia 

mais preventiva, de modo a não se agir em casos isolados. Sobre o PAN Lagoas 

– Ronaldo explicou o que é e onde se insere no contexto do Plano de Manejo e 

da APA, ações propostas pela APA, CCI, e a possibilidade de aglutinar ações do 

IFSC, APA, projeto Lontras, pesca artesanal.  

Cecil relacionou os investimentos e ações em andamento com as ações 

prioritárias e críticas, como espécies ameaçadas, as riquezas do território, seja 

pelo decreto de criação, pelo plano de manejo, por demanda da sociedade, por 

decisão de governo, e informe que será dedicado esforços de gestão, de maneira 

a otimizar os esforços e recursos. Nos últimos anos, a APA se dedicou a coibir a 

ocupação de áreas sensíveis. Talvez seja o momento de repensar as estratégias. 

Em vez de multar uma ocupação, dedicar esforços a qualificar o licenciamento 

para ter um mecanismo que assegure a proteção. O que está em jogo agora para 

nós e os conselheiros no plano de manejo é definir as prioridades, e comunicar 

isso à sociedade. Uma estratégia que ajude a reverter tendências amplas. Rode 

comentou que quando era da FATMA criaram um protocolo de intenções, 

dividindo competências com IBAMA e FLORAM, de modo a aliviar a carga de cada 

um e também ficar claro para o MPF. 



Cidinha pede questão de ordem. CCI pediu pauta para esta Plenária sobre a 

questão da abertura da barra de Ibiraquera, que foi aberta sem seguir os 

critérios. Também demanda esclarecimento sobre a posição da APA quando 

retirou o embargo na casa do Sirotsky. Na reunião do comitê executivo não 

notou que não estavam na pauta. Pede que fique para a próxima plenária para 

poder estruturar uma apresentação. 

Por fim, foi deliberada a criação de um grupo de whats app para os conselheiros, 

ficando Deisiane encarregada de criar o grupo.  

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONAPA dá por encerrada a 

Plenária, e eu, Ronaldo Costa, que redigi esta ata, subscrevo-a para ser 

encaminhada e aprovada pelos presentes. 

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 WLADMIR FERNANDO STELLO  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

MARINHA DO BRASIL RICARDO ARENHARDT  

POLICIA AMBIENTAL ROBSON SANTOS  

PREF. MUNICIPAL DE IMBITUBA EDUARDO CANARIN  

PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA JACKSON DA SILVA SILVEIRA  

SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  

spu ADELINA CRISTINA PINTO  

UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

AMOPRAN  ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG  SAMUEL LIMA  

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL  HELENO KUHN   

ACIRJ SEBASTIÃO MANUEL PORTO  

ACIT LUIZ ANTONIO DUARTE  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

PPPR ANTONIO ALVIN DAL TOÉ  

UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  

UNISUL SÉRGIO A. NETTO   

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA MARIA APARECIDA MALISE  

FLORIPAMANHÃ  RODE AMÉLIA MARTINS  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO GRANJA RUSSO  

INSTITUTO BOTO FLIPER ANA FÁTIMA DA SILVA  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO EKKO BRASIL  ALESANDRA BEZ BIROLO  



INSTITUTO MANGUE VIVO ALAN CHARLES RODRIGUES  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

 RAFAELA ZANDOMENEGO  

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE DAIANA PROENÇA BEZERRA  

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE RENAN LOPES POITOCH  

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE ANA BÁRBARA MIRANDA  

PROJETO TONINHAS/UNIVILLE MARTA JUSSARA CREMER  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS M. METIS  

CREA+ASSEF/ASSAEG ELIZANGELA BORTOLUZZI  

APABF LUCILA ARAUJO FREIRE  

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PRAIA 
DA SILVEIRA 

KIKO SIMCH  

UNESC- CRICIUMA PEDRO H. A GIASSI  

RASGAMAR CAROLINA GOMES DA SILVA  

APABF JONATAS H. F DO PRADO  

 

Resultado da avaliação anual do CONAPA: 
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