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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

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

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 8, no município de Garopaba/SC, às nove horas e quarenta minutos, iniciou-se a 46ª 

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

nesse momento com 22 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença de todos, dando as 

boas-vindas. Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra o 

contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação. Pondera que teremos o Espaço Discussões e 

Decisões (cada pauta será desenvolvida em três momentos: I. Introdução ao tema; II. Debates e III. 

Encaminhamentos): Das 09h15min-10h00min, A gestão da paisagem como ferramenta de gestão territorial aplicada 

a APA da Baleia Franca, SC/ Brasil. Resultados parciais sobre os valores da paisagem no Território da APABF, 

proposto pela UFSC. Das 10h00min – 10h05min: Vídeo institucional APABF do IWC. Das 10h05min – 10h40min: 

Emalhes de baleias francas na APABF e em Santa Catarina (Grupo Protocolo Encalhes). Das 10h40min – 11h00min: 

Vídeo do NOAA sobre emalhes de cetáceos. Das 11h00min – 12h00min: Informes relacionados à gestão da APABF: 

Informes da APABF (Plano de Manejo; GEFMar; SOS Baleias). ALMOÇO e Continuidade do Espaço Institucional: Das 

14h00min – 14h20min: Informe conselheira ASPECI sobre impactos da pesca industrial. Das 14h20min – 14h40min: 

Informe conselheira OAB sobre regularização fundiária do SPU. Das 14h40min – 15h00min: Informe da Ferrugem 

Viva sobre Proteção Jurídica da Zona Costeira, informa que Ferrugem Viva não vai poder apresentar hoje. Demais 

informes inscritos na hora. No Espaço Institucional: Das 15h00min – 16h00min: Informe e debates com o GT 

Regimento Interno, informa que o Professor Aldo não vai estar aqui. Das 16h00min – 16h30min: Informes das 

Câmaras Técnicas. Das 16h30min – 17h30min: Demais informes de conselheiras. A seguir, pergunta se todos estão 

de acordo com esta programação, sem nenhuma colocação contrária da plenária. Na seqüência relembra a  síntese e 

encaminhamentos da reunião ordinária anterior de setembro, enviada por email e anexada nesta ATA. Relembra 

que a ATA daquela reunião também foi enviada por email e pergunta se há outras contribuições. Menciona que 

houveram contribuições do Sr. Jari, da ASCOPLE, Sr. Gervásio, da PPBR e Karina, do PBF. Não havendo mais 

contribuições a ata foi aprovada por todos, será impressa e assinada por todos os presentes. Continua com a leitura 

do expediente. A seguir dirige-se ao chefe da APABF, Cecil, que pediu a palavra sobre documento da AMA. Diz que 

um assunto discutido no âmbito de bastidor, o qual acha pertinente colocar para o grupo maior. Fala que a AMA tem 

o direito de pedir desligamento, entretanto crê que a AMA não compreendeu ou não ele pode não ter deixado claro, 

que pediu desculpas pela conduta da reunião e não pelos funcionários. Não tem autoridade da forma como as 

pessoas se relacionam, mas sim na forma de condução. Naquele momento não teve condições de evitar o que 

aconteceu e foi sincero quando achou necessário pedir as desculpas, no entendimento de que quem conduz o 

CONAPA tem o papel de moderar. Continua dizendo que existem atitudes que não favorecem o processo de 

discussão, quando focada em muitas pessoas, e que isso confunde as pessoas conduzidas. Coloca que devemos 

aperfeiçoar para que se tenha foco e que saibamos a quem se dirigir para ter harmonia. O CONAPA confirma e 

reitera a reunião nas regras de convivência de todos e cada um, a harmonia permite espaço para que os conflitos 

trazidos sejam tratados e permitam a transformação do espaço, e para isso se deve observar os conflitos e 

transformá-los em melhores expressões das pessoas que participam dele. Os processos, temas e instituições são 
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cenários que Deus nos coloca e são as relações humanas e entre a natureza, que nos conduzem ao aperfeiçoamento. 

Não existem culpados, todos são responsáveis, sempre buscando uma forma melhor e para que as relações humanas 

melhorem, convida todos a atentarem para si no olhar, no toque, na expressão que conduzem nas relações 

humanas. Termina dizendo que é para isso que estamos aqui: relações humanas, relações humanas para com a 

terra. Sandra convida Deisiane para a apresentação. Deisiane inicia dizendo que esta apresentação é de resultados 

preliminares e não a apresentação da tese. Ainda tem o ano que vem inteiro para terminar, mas achou importante 

mostrar ao CONAPA o que viu na Espanha e a intenção é de que esta tese seja aplicada, não seja só um titulo e 

material de biblioteca. Foi para a Espanha com a intenção de fazer um “sanduíche”, mas pediu ingresso no 

doutorado da Espanha e a partir disso vai adquirir o título de doutorado nas duas universidades: Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e Universidad Autónoma de Barcelona – UAB. Na UFSC, na linha de análise 

ambiental, com a Prof. Dra. Angela Beltrame e na UAB com a linha de gestão de paisagem com o Prof. Dr. Albert 

Pèlachs Mañosa, que possui larga experiencia em áreas protegidas de montanha, e está em contato com Marinês 

Scherer para adaptar para a zona costeira. Acredita que, a partir deste estudo com a APA da Baleia Franca, pode-se 

pensar em uma contribuição para APAs no Brasil. O foco maior é a problemática do crescimento urbano e como ele 

vem afetando a paisagem e comprometendo a conservação da biodiversidade. Considera esta Unidade de 

Conservação como um território e não está trabalhando somente com o limite jurídico-político da APABF, pois este 

polígono não dá conta de responder as questões da tese. Ainda está delimitando, mas parte de uma visão sistêmica 

e da paisagem.   A idéia é buscar unidades de paisagem próximas a este limite para gerar sistemas que vão estar 

integrados e para isso considera seguindo Haesbaert (2013), que a APABF é um território ambiental que seria a soma 

do territorio jurídico-político, um território cultural e além disso um território economico. A seguir, faz uma 

caracterização da unidade: com municípios pequenos, com aumento populacional de 175% en 40 anos (1970-2010), 

população convertida de rural (58%) a urbana (93%)(1970-2010), urbanização da costa, degradação de dunas e 

vegetação de restinga e  transformação da paisagem e perda de valores singulares. Algumas perguntas que são 

feitas: quem são os grupos de atores que promovem a transformação da paisagem no território da APABF e como 

estão representados en seu conselho gestor? Quais são as políticas de gestão territorial e urbanística que incidem no 

território da APABF? Que valores da paisagem os atores atribuem ao território da APABF e como podem contribuir 

ao seu ordenamento e a sua gestão territorial? Diz que a área estudo é o território da APABF e o limite político dos 

nove municípios e vai identificar pequenos sistemas que estão próximos do limite da APA para delimitar território e 

o marco teórico a gestão da paisagem. Explica porque foi buscar tão longe, dizendo que a professora Angela tinha 

acabado de chegar da Espanha e estava fazendo o pós-doc com a gestão da paisagem aplicada ao Parque do 

Tabuleiro e não conseguiu avançar na metodologia proposta, chegando a conclusão das limitações de uma unidade 

proteção integral. Discutiram e observaram que uma unidade de uso sustentável seria possível porque atores estão 

contemplados dentro da paisagem e esta metodologia de gestão da paisagem necessita de muita participação dos 

atores. Começou a tese com o marco teórico do tripé território, identidade e valores. Contextualizando, o processo 

de gestão da paisagem começou na Europa em 2000, e na Cataluña foi um pouco depois, tem 10 anos e não trabalha 

só com áreas protegidas, mas com o território. O bacana desta metodología é que não trabalha só com a proteção 

ecológica ou da biodiversidade ou cênico. Ele amplia o leque, pois sai da vertente natural a trabalha vertente social. 

Neste contexto, a paisagem é um importante elemento que contribui para a formação das culturas locais, 

patrimonio natural e cultural, recurso económico; e contribui a consolidação das identidades. Nós aquí temos um 

mapeamento de valores ligado ao mar, a pesca, a cultura açoriana e contribui a consolidação da identidade e a 

baleia aparece como um dos grandes e mais importantes elementos deste território, mas não só ela, vem uma série 

de outros valores que estão ligados a esta identidade. É um pilar de construção do sentido coletivo na configuração 

da identidade social, dotada de valores que possibilitam avaliar a evolução e definir políticas para sua gestão. Outra 

questão importante é que os valores são atribuidos pelos atores sociais. Aplicou questionário, com a técnica da bola 

de neve, nem todos conselheiros devolveram, entretanto mais de 50% devolveu. Pegou o objetivo principal da APA, 

conservação da Baleia, entrevistou Karina, depois ordenamento territorial, entrevistou Dete, chefe da APA e a partir 
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disto os pontos focais identificavam três outros, inclusive atores que não participavam do conselho, pois temos um 

discurso afinado, sendo importante as contribuições de outros atores. E aí o principal, a integração da paisagem 

dialogando com políticas setoriais: de ordenamento do territorio, urbanística, ambiental e outras políticas. Mostra 

um esquema de como funcionaria no território da APABF, onde identifica as diversas tipos de paisagens, faz um 

Diagnóstico Geossistema Território Paisagem (GTP), identifica os atores, através de questionários, oficinas e 

entrevistas identifica os valores, os conflitos e a partir disso constrói uma política de gestão da paisagem tem 

objetivos de qualidade paisagística que vão orientar para onde se quer ir em termos de qualidade da paisagem do 

território da APA e aí define diretrizes e se chega a gestão. Os valores são o principal norte de toda a política de 

gestão da paisagem. Diz que não vai construir a política e sim identificar os objetivos de qualidade paisagística para o 

território da APA. Questiona porque tudo isso? Diz que como tem o problema do crescimento, da ocupação 

desordenada dos balneários, existe a dificuldade de diálogo com os municípios da Unidade. Planos diretores como 

isso está? Diverge ou converge com os objetivos da APA? Acredita que fosse o caminho para chegar aos municípios. 

Diz que quando as pessoas são questionadas sobre o município, conflitos, potencialidades e valores, eles tem uma 

posição. Diz que sempre trabalha o município primeiro que aquela pessoa ou instituição está representando e 

quando vem para o territorio da APA começam a cruzar dados e citam valores, potencialidades e conflitos vendo que 

são os mesmos da APA. Então construir os objetivos do território da APA, talvez seja uma forma de aproximar ambos 

e todos ganham, municípios e a unidade. O SEBRAE também dialoga com todo o território, pois a demanda turística 

pode ser vista de forma integrada. Isto se aplica para outras áreas, para além da conservação e ordenamento 

territorial. Para finalizar, relembra que é necessária uma visão sistêmica e integradora, com ferramentas que 

dialoguem com mais qualidade e a partir daí cria-se estratégias para conservar os valores deste território. Sandra 

parabeniza e abre para perguntas. Nieto, da OAB, parabeniza  e diz que tem por expectativa que essa tese sirva 

como apoio para a  gestão estratégica e operacional da APABF.  E que seria muito interessante a construção de um 

“catálogo” de valores do território, semelhante ao que existe na região da Catalunha. Rene, da UFSC, tem dúvida em 

como tratar a gestão da APA de forma ampliada, que é  ponto critico do ponto de vista com fins econômicos que 

geram identidade mais desenraizadas, exemplo  industrias carboníferas que desenvolvem atividades que 

contradizem a conservação.. Deisi comenta que os valores produtivos são mais difíceis. Cita questões relativas ao 

Porto, a orizicultura que não são vistas como valores, mas há potencial para  torná-las sustentáveis, que é  dialogar 

com setores econômicos e para tornar mais sustentáveis e gerar os selos verdes. Guarache, da ACIM, pergunta como 

se constitui a administração na Cataluña, onde nenhum é subalternos ao outro, relacionamento comum locais e 

comunidades autônomas, pequeno pais dentro do outro e regiões administrativas, municípios e comarcas, 

autarquias. E como se daria a partir de consórcios acordos, valoração da  paisagem considerando território da APABF 

com 9 municipios com todas escalas de gestão já existente se criaria um novo órgão gestor ou usaria o existente? 

Conselhos como o nosso, o Alto Pirineu é deliberativo. O comitê de um parque tem capacidade para  legislar no  

parque.  Fala que uso e ocupação solo no Brasil é do município.  Deisi comenta que  a proposta da tese é que pode 

ser  aplicada no bairro, conjunto de bairros, município ou toda a APA – ideológico da parte extrapolar modelo 

existente – processo de diálogo, temos novo instrumento para contribuir desenvolvimento do município processos 

de ocupação solo sem degradar e acabar com estes valores, praia duna, restinga, peixe assado na praia, ocupação 

solo vai continuar ocorrendo na nossa região como ocorreu, onde não deu certo, na questão urbana, pois estão 

matando a galinha dos ovos de ouro. Há possibilidade de criar algo diferente como processo voluntario – aprendeu 

no conselho como pode olhar = problemas jurídicos, políticos,  financeiros, sem proibir, potencializando valores sem 

destruir. Sergio, da UNISUL, parabeniza, e diz que a gestão deveria ser nas Unidades de Paisagens, a gestão nos 

costões é distinta das gestões de outras paisagens, relação da paisagem com biodiversidade, valoração – não 

necessariamente tem relação com a biodiversidade, pois a mais valorada não necessariamente é a mais biodiversa. 

Como resolver esta questão? Deisi  relembra que financeiramente é difícil mapear tudo, mas que  atores tem a 

identidade, um pé de butiá, um pé de figueira tem símbolo muito importante para aquele bairro, fauna, flora e 

também cultural.   Sergio, da AMA, agradece a apresentação, o diz que o que mais chamou atenção foram os dois 
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conceitos de paisagem e sistemas aplicado a gestão territorial. Comenta que Giovani, da EPAGRI, que tem visão 

sistemas,  falta ainda questões pontuais, falta a visão do todo que vai nos guiar e é muito rico. Convidar CT para 

subsidiar, maior aprendizado, ajudar discussão Proteção baleia gestão territorial, autonomia, Universidades, o que é 

uma universidade autônoma, que sente a diferença, ciência ortodoxa esgotado e ultrapassado.  Deisi  fala da  

experiência que viveu lá na Catalunha e que não poderia ter ido ao melhor lugar, onde a luta pela independência  é 

forte. Comenta que a Universidade Autônoma da Catalunha mostra essa cultura diferenciada, os independentista é 

muito convincente e a Catalunha é muito forte, processo identitário muito forte, não só a universidade. Cita que nas 

universidades brasileiras, em geral,  temos problemas  até da falta de espaço e estrutura para trabalhar. Lá, 

doutorandos não tem que trabalhar em casa, pesquisadores/extensionista  atuam apenas como pesquisador, 

eventualmente colaboram na sala de aula. Cidinha, do CCI, parabeniza o trabalho e forma de contribuir para a APA, e 

faz a observação de que no Brasil observa-se vários conflitos de UC de uso integral e tem uma tristeza grande. 

Menciona a retirada de populações tradicionais, não há dialogo e que seria muito  mais rico se estas UC tivessem 

estas populações tradicionais ajudando ao invés de odiar a conservação.  Val, conselheiro honorário, super feliz com 

o trabalho, acompanhou desde o início acabou participando indiretamente trabalho, trajetória de identificação dela 

neste território, o que mais precisamos é inverter a supremacia do econômico pelos valores ambientais, o que se 

mostra do exemplo, supremacia do valor cultura que estabelece o foco de vida. O que  temos nos nossos municípios 

é o viés econômico como carro chefe e que atropela outros valores. O  desafio é  inverter estes valores, é o que se 

quer no PM. O que está no bojo dos Planos Diretores é o  grande problema que vamos encontrar, como fazer a 

adesão, sem que se inverta a ordem, que não se tenha um PM construído a partir de um processo conflitivo, que foi 

a elaboração dos Planos Diretores? João, da Rasgamar, dá a palavra aos Sr. Argileu, que entende este conselho uma 

organização democrática e de liberdade, que estimula a relação meio ambiente e bem-estar coletivo, mas não é 

suficiente. Como envolver gestores. Fala que não acredita em gestores, mas acredita na humanidade, no brasileiro, 

somos responsáveis. Comenta  sobre nosso sistema de Educação que  educa a não ter voz nem vez. Deise fala que a 

questão é delicada, temos a barreira cultural, quando na Europa estão mais evoluídos, já viveram o que estamos 

vivendo. Eles entendem que  a cultura é o x da questão e que o caminho é a educação. Agradece dialogo tão rico, e 

que irá elaborar mapas e  escrever, diz que as contribuições são muito bem vindas. Iniciam-se os informes das CTS. 

Sobre a CT Proteção e Monitoramento,  Igor, vice –coordenador relembra para que convoque reunião para  definir 

nova coordenação. CT Biodiversidade e CT Atividades sustentáveis sem informes. CT Gestão territorial informa que 

reuniu-se e começou a definir os objetivos da CT e está com novo coordenador, Guarache da ACIM. CT Conservação 

da Baleia – Cecil inicia a apresentação dizendo que a  CT Baleia está trabalhando  nos temas provocados nos ofícios 

da AMA. Que  em dois dias de reunião a CT elaborou o esboço de um Plano de conservação da Baleia Franca, tendo 

por base Plano Ação de 1999, antes da criação da APA, e  o Plano nacional vigente e o que se tem de referencia no 

Brasil. Que o Plano faz uma  análise de cenário para cada ação, o objetivo geral é estabelecer ações prioritárias para 

a conservação das espécies de mamíferos aquáticos, presentes na lista nacional da fauna brasileira ameaçada de 

extinção IN MMA Nº 3, 26/05/2003).  A titulo de sugestão – antes de fazer trabalho mais amplo, gostaria de reunião 

com todas as CT´s, antes da proxima reunião plenária do CONAPA, para que  identifiquem se acham que tem relação 

e competência e se podem contribuir e estabelecer atividades necessárias para avançar nas ações, desdobramentos 

ações – que ações a serem realizadas. Estima uma reunião de dia, propôe em fevereiro a realização de uma oficina 

para debater o plano com mais detalhe. Gervásio, Plataforma de Pesca,  fala que diversos atores,  além da CT baleia, 

podem dar contribuições efetivas. Simone, da AMA, pergunta se o que foi produzido pela AMA está contemplado. 

Cecil diz que foi aproveitado. Marina, do SPU, quer participar, interessante ponto de vista de incluir  planejamento 

espacial marinho da APA, embarcações, fiscalização da  pesca, colisão, localização dos portos, interessante não como 

prioridade, mas talvez como prioridade 2.  Ações prioritárias são ações muito complexa e que até a próxima 

temporada faz-se necessário alguma nova ação. Karina, do PBF, informa que há no plano a  coluna grau de 

dificuldade e que essa questão foi avaliada, relembrando que o conselho irá receber toda a proposta construída pela 

CT baleia, visando avaliação e contribuições. Sérgio, da AMA, fala que as questões provocadoras visavam 
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desencadear o debate. Parabeniza e diz que a APABF tem por  principal objetivo  proteger berçário baleia, e que o 

Conselho tem que estar sempre debruçado em minimizar possível impacto, que é preciso agregar contribuições de 

varias entidades externas, preocupação no fundo é provocar a pauta. Reunião multi CT´s, o caminho que for, o 

importante é avançar nos problemas apontados  pela AMA e alcançar resultados. Sandra, relembra que  em função 

da vacância da CT Baleia, com o pedido de saída da AMA, faz-se necessário eleger novo integrante e de preferência 

uma ONG ambientalista. O Fórum da agenda 21 se candidata e todos concordam. Sandra relembra que numa 

próxima reunião dessa CT, o grupo  deve  eleger a vice-coordenação, pois Simone era a vice coordenadora. Na 

seqüência, Cecil traz outros informes. Fala sobre IWC, que terá  etapa mundial de algumas modalidades, em 

Imbituba, e que a APA autoriza eventos de praia. Nesse caso, estima-se  1000 pessoas, com transmissão ao vivo, 

internacional, para canais esportivos. Fala que o IWC, além destes espaços de comunicação, em a APABF será 

divulgada, elaboraram um vídeo de 30 segundos que será projetado no telão do evento, nos intervalos das baterias, 

e que visa comunicar a APA de uma forma diferente, com uma  linguagens  e emoções ligadas ao pertencimento. 

Todos apreciaram o vídeo. No retorno do almoço, Cecil apresenta o vídeo sobre os 15 anos da APABF, que segundo 

ele traz o  olhar de outra pessoa corroborado por depoimentos  de vários atores do território. O vídeo foi roteirizado 

e criado por  Sergio Lélis, é um documentário de  17 min agora apresentado ao CONAPABF.  Todos apoiaram o vídeo 

que tem uma mensagem poética. Passando aos informes institucionais, Nieto (OAB) informa sobre  nova legislação 

do Governo  Federal, a Lei 13139 que altera e da outras providencias sobre áreas de marinha, acrescido de marinha, 

alterando as questões de regularização fundiaria e processos de aforamento. Ele faz uma breve síntese /leitura da 

portaria: SPU – regularização fundiária. Lei 13.139/2015 – altera Oo decretos –lei nºs. 9760/46, 2398/87, 1.876/81, 

lei 9636/98, dispõe sobre o parcelamento,remissão de dividas patrimoniais com a união e da outras providencias.Lei 

9636/1998 – dispõe sobre a regularização, administação, aforamento e alienação de bens imóveis de dominio da 

união. ( acrescido de marinha,lpm 1831 +33m). Decreto lei – 9760/1946 – dispõe sobre bens da união e dá outras 

providencias.Decreto lei – 2398/1987 – dispõe sobre foros, laudemios e taxas de ocupação relativas a imoveis de 

propriedade da união .MP nº 691/2015 – dispõe sobre a administração a aleinação a transferencia da gestão de 

imoveis da união o seu uso para a constituição de fundos. E a Portaria 135. Das alterações propostas: Trabalho 

Demarcatório; Audiência Publica (30 dias antes na mídia, Jornal  e Diário Oficial). (+ 100mil 2 audiências); 

determinação a posição da linha por despacho do Superintendente do Patrimônio da União;Prazo de 60 dias para 

impugnar; Responsável que já esteja cadastrado como ocupante ou foreiro ( domínio útil, com escritura publica)  e 

ou inscrito no Cadastro do IPTU municipal; Na área rural (CNIR) – CCIR. e cadastro do SPU; Divergências sobre 

propriedade e servidão; Calculo do Foro: 0,6%, e da ocupação 5%, (PGV Municipal) ou (PRPT –INCRA); Tem que estar 

em dia com os impostos; Obras atuais: Embargo, multa e desocupação; Ocupação (domínio pleno da união) , 

ocupações anteriormente inscritas cadastro, ocorreram após 10/06/2014; Aforamento ( domínio útil) – 

Condições:Não ser indisponível e inalienável, pela natureza ou em rezão de norma especial;  Não ser de interesse do 

serviço publico; Preferencia no Aformento;  quem ocupava até 10.6.2013;  Inscrito como Ocupante e em dia coma as 

obrigações SPU;  Exercicio da preferencia ou concorrer na licitação se não exerceu a preferência;  Isenção para até 5 

salarios mínimo ou programa social do governo; Da MP, destaca: Da alienação ( carentes baixa renda ficam 

dispensadas da Taxa de Ocupação- não é automático, tem que demonstrar;  terrenos com Ocupação em dia , pode 

ser alienado pelo valor de mercado, aos ocupantes;  áreas urbanas consolidadas; Fora as APPs.( exclui);  área vedada 

o parcelamento do solo.(exclui);  perímetro urbano do plano diretor; sistema viário implantado, vias pavimentadas; 

organizado lotes edificados; uso predominantemente urbano art. 6º,§1,2º elenca isso.  A gestão das praias aos 

municípios termo de adesão (projeto orla implantado ou a ser implantado). 3. Rescisão por descumprimento.4. Cria 

o PROAP – programa de Administração patrimonial imobiliária da união. adequação dos imóveis de uso especial.  

Marina, SPU, menciona que  debateram sobre esse pedido de pauta e entende que não poderia ser uma pessoa de 

fora do SPU para apresentar o tema, pois há várias pessoas no SPU lidando com esse  assunto. Sugere que se envie 

um Oficio para  superintendente neste momento para as equipes prepararem uma apresentação aberta ao publico, 

e que não fique restrito ao conselho, poderia acontecer num ginásio local maior. Sandra sugere que se faça numa 
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extraordinária e mais pessoas se beneficiarem desta discussão, pois o  assunto afeta população em geral e que essas 

alterações terão repercussões enormes em todo o litoral.    Marina fala que muita gente não sabe o que é o SPU, 

comenta inclusive que  muitas pessoas ligam querendo falar com “ seu laudêmio”. Sérgio da AMA, parabeniza o 

afloramento deste assunto mesmo que não da melhor forma e melhor momento e que gostaria de uma informação 

mais aprofundada. Sandra reitera que o tema foi uma sugestão de pauta da conselheira OAB e que está como 

informe, para que a Plenária decida como se dará futuro debate. Diz perceber que o tema é fundamental e afeta 

todos nós e de forma direta todos que vivem no litoral e nas margens de rios próximos ao mar.  Marina, diz que é 

impossível abordar o assunto agora, que são cerca de 20 atos administrativos diferentes, seria como se quisesse 

passar lei SNUC em 2 minutos.  Val, menciona que as mudanças na legislação de áreas de marinha tem conexão com 

o momento econômico. É uma  situação que vem se  arrastando por quase  100 anos e que somente agora, nesse 

momento de crise do pais, decidiu-se que é um bom momento para a União ganhar dinheiro em cima deste 

patrimônio. Que a intenção é meramente econômica, que o  interesse por parte união é  regularizar esses aspectos 

deixando a desejar nos  aspectos da legalidade. Que será muito rentável para os cofres da União,  vai afetar 

economicamente pessoas.  Consolidada esta situação, a instabilidade será muito maior do que o que já existe. Cecil  

diz que houve na troca de email um certo mal entendido, quando  SPU pediu mais tempo para lançar a pauta e o 

chefe substituto sugeriu retirado do tema dessa pauta.  Fala que regimentalmente  não existe a possibilidade de um 

conselheiro sugerir uma pauta e outro pedir para excluir. Reitera que a intenção não era aprofundar  e encaminhar o 

assunto. Por outro lado, entende que  SPU precisa desenvolver estratégia de comunicar melhor, pois tem demanda 

gigantesca para difundir a legislação costeira. Fala que essas alterações na Lei valem para Brasil todo e que  APA não 

pode  promover / chamar esse debate, que cabe exclusivamente ao SPU. Fala que não sabe em que momento, não  

dentro de uma reunião do CONSELHO mas talvez na forma de audiências publicas. Resume, dizendo que pode-se  

fazer em parceira, mas não é uma ação da APA, dentro do município. Marina, SPU, pede para ser apresentado em 

fevereiro, depois do carnaval. Val  diz que importante  o SPU  mostrar como é a legislação e o que mudou. Só pede 

que isso seja feito oficialmente. Nieto pede como encaminhamento um plenária extraordinária após o verão, com 

presença da equipe do SPU para falar sobre cadastramento, aforamento e ocupação.  Sandra, sugere debate e mesa 

redonda, convidando  outros setores jurídicos, com outro olhar diferente da União. Foi unânime a posição de uma 

extraordinária. Na seqüência, foi feita uma apresentação sobre casos de Encalhes e emalhes de baleias na APABF, 

nessa temporada. ..Cecil identicados 4 pontos para melhoria ...enviar por email – doenças  contatos 0800 . 

analisando numero menor de baleias nesta região influencia do El niño. Aquece águas modifica disponibilidade de 

alimento redução produtividade primaria e faz com q tenha q viajar mais altera migração das fêmeas. Cris 

Material repassado pela Comissão Baleeira Internacional Reuniões anuais e bia anuais e reuniões especificas – 

EUA, Austrália e Nova Zelandia, publicado nos reports da CIB, critérios para tomar decisões. Em seguida foi 

apresentado Vídeo do NOAA sobre processo de desemalhe de baleias. Cecil destaca que NOAA deu curso no Brasil 

em 2012 e que está sendo feito esforço de trazê-los novamente para 2 cursos mais específicos de treinamento 

pratico, sendo 01 na APABF, já no  primeiro semestre de 2016. Menciona que  semana passada foi a Brasilia com 

Karina, conhecer os gestores que estão articulando no  Ministério  do MA a realização desse curso que tem custo 

estimado em  250 mil reais. ... adquire os equipamentos depois citar q eles citam 10 por cento dos casos existe 90 

por cento amais q a gente não vê – evitar situação do emalhe Edu Sechi e Milton desenvolva estratégia – uma faz 

ações da CT para reduzir risco de emalhamentos na APA. Sempre esteve empenhado em aumentar capacidade de 

atuar em todo o litoral de SC. Guarache pergunta sobre rede de anchova.  Karina informa que maior incidência 

dessa pesca é de julho a setembro. Cita, atividade perigosa realizada pelos bombeiros em Garopaba, que entraram 

na água para cortar rede ao redor de baleia e que  se tem como tirar a rede sem entrar na água porque entrar, uma 

vez que de acordo com todas as legislações internacionais a prioridade é a salvaguarda da vida humana. Sergio da 

AMA, diz que é preciso levantar assunto com profundidade, procurar depoimentos, diz que as estatísticas da APABF 

não estão completas – que há molestamentos maiores.  Cecil comenta que os dados da APABF são oficiais e são os 

que chegam até a Unidade. Se as pessoas percebam mais enredamentos do que a gente consegue registrar é porque 
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o dado não nos chega. Por outro lado, não acredita que os dados de encalhes estejam errados, ou alguém já viu o 

imagina que ocorra o encalhe/morte de uma baleia e as pessoas decidem enterrar sem chamar as autoridades. 

Litman diz que ate 2012, quando faziam o TOBE,  havia dias na praia de Garopaba e Guarda do Embaú, uma 

quantidade de redes que não dava condição nem de navegar. Pergunta como vai solucionar, definir o trajeto da 

baleia? defeso da baleia? Sergio diz que as pessoas ficam impotentes, ligam nos telefones oficiais e nem sempre são 

atendidas. Que é preciso reverter  isso, que as redes são relativamente fáceis de evita, defendem o defeso e que se 

houver uma rede de respeito e colaboração mutua, as baleias vão ficar mais tempo no nosso território.  Karina 

informa que diariamente tem o 0800 e que as pessoas podem ligar para este numero. Passando aos  Informes da 

APA. Cecil  traz informações sobre o plano de manejo, que  desde 18 setembro, quando aconteceu plenária 

ordinária, e foi assinado Termo com o Porto, com a participação do GT Fortalecimento Institucional, que já foi 

inclusive publicado no   diário oficial. Na ocasião, o Porto se comprometeu a reunir-se com a Fundação da UNISUL 

para definir questões administrativas da execução do Plano de Manejo. Informa que  pediu para o Porto primeira 

reunião de trabalho para 23/10 mas que até o momento, mesmo  com reiterados emails e telefonemas, essa reunião 

ainda não aconteceu.  Guarache  sugere pedir  reunião o quanto antes, pois o cronograma já esta defasado e 

percebe-se que mesmo com recursos disponíveis não se está  conseguindo trabalhar, lembrando que a primeira OPP 

está prevista para início de dez. Cecil fala que certamente a OPP não acontece em dezembro, pois faz-se necessário 

ainda, definir termos com a fundação da unisul, visando contratar  hospedagem, mapas. Assim a expectativa é que a 

OPP aconteça logo depois do carnaval. Que a APABF já está construindo  2 termos de referencia:  hospedagem/ 

alimentação e produção dos mapas. Que  a partir daí avançaremos para a realização das cerca de  30 oficinas 

setoriais, e também na contratação de  consultores, com recursos  do GEF-Mar. Moderação e relatoria das oficinas, 

elaboração de  atas suporte. Fica encaminhado que APABF irá enviar oficio para o Porto visando esclarecer situação 

do atraso da 1ª reunião entre APABF, Porto e FAEPSUL. Na seqüência, abre-se a discussão sobre o CONAPA no 

sentido de aperfeiçoar o processo e diminuir volume de trabalho, especialmente relativo a três questões: a) envio 

das convocações  das plenárias, via email,  correio e também contato telefônico.  Pergunta-se , quem entende ser 

fundamental  ser comunicado por telefone das plenárias. Sr. Gervásio gostaria de ser lembrado. Cida lembra que é 

necessário ir na casa do Lédio que não tem email.  Sergio entende que impresso não precisa, que email as vezes 

falha e que o  telefonema reforça. Por fim fica encaminhado que a convocação será apenas por email com pedido de 

confirmação. Exceto ASPECI que será por telefone ou pessoalmente.   b) sobre coleta de sugestão de pauta, Sandra 

relembra que está sempre aberta, e que podem começar a enviar amanhã, por exemplo. Mas que mesmo assim ela 

continua enviando email relembrando pedido de pauta. c) formato da ATA sugere-se que seja  mais enxuta, 

condensadas. Lembrando que atas grandes tem servido mais  para pesquisa acadêmica, e que nesse caso o  os 

universitários podem ouvir os áudios. Ninguém se posicionou contrariamente sobre esta sugestão de apresentar a  

ata mais suscinta. Encerrado essas questões, aborda-se o assunto Movimento SOS baleias – panela de pressão. Cecil 

fala que não existia porta de diálogo conosco e que em  reunião dia 3 de setembro havia  8 a 10 pessoas, incluindo 

Gabriela do IBF e APABF. Que foi enviado documento oficio da APA, copiado para o CONAPA,  respondendo os 

questionamentos relativo ao CONAPA e gestão da APA – ligadas a proteção das baleias – entre set outubro e 

ações emergenciais – SOS não estava cumprindo no final de setembro e acordo era ate o final de outubro e fazer 

ação necessária – comunicar ao SOS o que rompido a comunicação – comunicação com relação ao molestamento 

de rádio 4 programas de radio laguna Imbituba e Garopaba não fomos com a Beth depois explica – matéria 

divulgação aeronaves em 10 midias. Diario catarinense e RBS TV que não foi veiculada. 2 ação ...criação GT – APA 

discussão emalhe de baleias – propostas apresentadas em novembro – 4 ação fiscalização molestamentos 4 

denuncias 3 ocorrencias molestamento aéreo gerados 2 autos de infração e começam a apresentar defesas, uma 

delas não teve dados concretos para identificar o gerador do ilícito. Embarcação a remo levando dois turistas – 

provar q o barco a remo saiu - se gerar advertência efeito educativo é muito maior – adequação de atividade 

portuária – rotineira de batimetria barco da Cangulo trabalhando no porto e a baleia se aproximou e nas fotos e 

vídeo – não conseguiu caracterizar molestamento intencional e mesmo q não gere multa – não era turismo – 
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existe necessidade de adequação pela atividade e o processo vai ser conversado e apresentado ao Porto – sem 

encaminhamento administrativo. Desde ano passado acontece monitoramento por terra, havendo duas 

dificuldades sem combustível e as baleias foram embora. Monitoramento por terra tem de aperfeiçoar muito. 

Elaboraram notificações para marinas e aeroclubes, mas em  novembro, quando  as baleias foram embora, então  

preferiu fazer isso mais próximo da próxima temporada visando  inibidor ações de molestamento das baleias por 

embarcações particulares.  Cecil fala que não precisa esconder nada e que tem menos pessoal, ou seja, a  capacidade 

é limitada e tenta fazer o melhor com esta capacidade.   Sergio, da AMA, diz que participa do movimento SOS Baleia, 

que é movimento legitimo, mas sem organização, visa ajudar a cumprir o objetivo numero 1 da APABF. Diz que está 

feliz participando e agindo –  que há o sentimento de que na APABF pode-se fazer quase tudo e tem de reverter isso 

e que as pessoas tem que denunciar quando avistam helicópteros voando baixo de um lado para outro na 

temporada das baleias que matéria na RBS, jornal é muito importante. Cidinha concorda em algumas coisas, para 

fazer diferenciado, pode-se fazer mas há  dificuldades enormes em regrar muitas coisas, e que não vai resolver tudo. 

Há a consciência das pessoas, discorda das pessoas que falam daquilo que não conhece, movimentos se promovem e 

nem sempre participam de verdade. Falam absurdos e depois caem no descrédito, dizendo inclusive que a APA É 

comprada pelos empresários, que há dinheiro do SEBRAE indo para o cofre da APA. Fala de  turminha da 

comunidade que pergunta coisas absurdas, fazem acusações muito sérias, sem nenhuma comprovação. Ela alerta 

para que  tomem cuidado a quem estão servindo esses movimentos que só sabem criticar. Adora movimentos, 

entretanto a critica sem nem conhecer o processo não traz bons resultados. Se acham que estão ajudando dizendo 

coisas que não são verdadeiras e que se quiseram ajudar, não devem caluniar, não acusar, devem participar e 

conhece  o que se critica.  Que quando esses movimentos desconsideram todo o trabalho do conselho, 

desmoralizam o que acontece aqui. Simone concorda com tudo o que Cidinha falou, movimento SOS baleia nasceu 

no  Minhas cidades, não é um movimento que a AMA está como entidade. São pessoas que participam e  dentro da 

internet,  dentro do facebook, tem  ferramentas rápidas de pressão para alguém pressionar alguma coisa. E que essa 

ultima  procurou  pressionar um plano emergencial, emalhes. Que já houveram outras formas de pressão, com 

resultados positivos e outros negativos – o primeiro foi o calçamento do Siriu. Sergio, concorda com Cidinha, 

movimento muita gente muitas idéias diferentes, primeira reunião acabou entrando lá a pressão não foi contra a 

APA, foi contra o ICMBio para apoiar a APA, participando e que se  ajuda a construir e Cidinha - até para dizer q esta 

errado. Cecil comenta que abordou todas as questões com o Movimento SOS Baleias, apontando o que achava de 

positivo e negativo. E que sempre haverá discordâncias, lembrando que aqui no Conselho,  Sergio fala que pode tudo 

na APABF e o Guarache fala que  não pode nada. Menciona que a APA esta num território em que  as pessoas não 

desconhecem que existe um órgão gestor, alem disso o que teve de aprendizado – as pessoas dizerem fulano, vá ate 

o fulano pergunte e ouça o que ele tem a dizer, esclareça o que é  boato e o que não é. Institucionalmente ele marca 

reunião e sugere que as pessoas conversem com o chefe da unidade, pois temos  como valor a verdade, sinceridade 

e transparência.  Walter pede a palavra pela AMA. Fala que  helicóptero tem  plano de vôo, a ponte mais próxima, 

que não checa mas pode checar a pedido, não pode obrigar a altura – pode ser indicado a ser  altura mínima de vôo, 

que podem ter marcos na costa entre os morros. Karina cita portaria CINDACTA .  Passando para Informes das 

conselheiras:  AMA – Sergio chama o Walter para falar das  ações de educação ambiental, que como observador 

externo fez um filme sobre as baleias e as atividades desenvolvidas pelo projeto de monitoramento mirim costeiro e 

brindou com este presente. Apresentou o vídeo para a Plenaria. Deisiane , em espaço cedido pela UFSC, sítios 

arqueológicos Dete lançamento livro Cidinha Simone atividade paralela Mazinho Pimenta – conselho 

representatividade. Em função do espaço e vimos q as pesquisas são complementares – rede de pesquisadores da 

APA se com um GT mapear pesquisadores no que esta sendo feito..artigos de varias pessoas, pesquisadores  

começar dentro do conselho, entender o q cada um trabalha, linha q estão sendo trabalhadas, subsidiar os 

próprios pesquisadores Gaps, atraia novos pesquisadores unir interesses da APA e pessoas de fora q vem e vão 

embora estruturar plano para organizar rede de pesquisadores e próximo SAPIS o quanto avançou nesta proposta. 

CCI Cida relembra que numa Plenaria foi criado grupo de trabalho sobre crimes ambientais na região da ibiraquera, 
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com a participação das prefeituras. Pergunta o que poderia ser feito nestas áreas frágeis, que algumas estão fora da  

APA.  Lembrou que Iara apresentou a situação dos crimes ambientais e que foi sugerido encaminhamento a criação 

do GR com as  prefeituras de Imbituba, Garopaba, o fórum e da agenda 21 e APABF. Mas que está demorando muito  

para começar a discutir como entidades o que pode fazer para mapear os lugares. Sugere reunião no dia  4  

dezembro as 17h na sede da  APA. Pede para avisar a prefeitura de Garopaba. Cidinha também fala sobre Livro da 

Rosinha,  prima professora na UNESC, denominado “ Topofilia em uma comunidade tradicional”– 10 mulheres 

infância, juventude, adulta e idosas” que ainda deseja vê-lo apresentado ao CONAPA, mas que não será hoje pois 

houve confusão na agenda da autora e não pode vir hoje.  Fala que  vereador Anderson na Câmara de vereadores de 

Imbituba enviou moção de congratulação ao livro e que todas mulheres foram para a Câmara que estava lotada. 

Paulo Brieza, Ferrugem Viva, convida para  trilha interpretativa, dia 15,  conduzida pela Daniela Linhares.  

Karina,Projeto Baleia Franca, informa que fizeram  4 sobrevôos na temporada  alem do monitoramento diário da 

Ribanceira e Ibiraquera, que foi prejudicado pela chuva. Que os dados ainda não foram consolidados, que foi uma 

temporada  atípica, com a  chegada das baleias muito cedo,  maio e junho culminando com grande quantidade no  

final julho. Que só no inicio de agosto tinha 58 baleias e o interessante em setembro Tb teve 58 baleias não eram 

as mesmas, 29 filhotes nascidos na região final de outubro foram embora mais cedo, desde q atua sistemática e 

constante 16 de outubro mais cedo q todos os anos anteriores – resultado em publicação produtividade primaria 

krill, baixa produção de filhotes acabam abortando ou nem engravida, influência a vinda das baleias e começou 

ano passado e deve interferir na temporada reprodutiva do ano que vem – nenhuma baleia franca – Bride mesma 

em parceria Pedro – ampliou área de monitoramento em Laguna, IBF Garopaba e Gamboa, aos pouco ter mais 

cobertura na área da APA. Encalhes já foram. Pimenta, Caipora, convida para re inauguração do centro de visitante 

do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que acontece dia 10 dezembro. Informa que a  atual gestão compartilhada 

do Parque está sendo feita pelo Instituto Çaracura que venceu a licitação.  Beti, Radio Pinheira , comunica que 

reativaram o Jornal Espinheira Santa e convida  Cecil para mandar algo sobre  APA. Por fim, define-se o calendário 

das Plenárias Ordinárias de 2016. ( 01 de abril 1, 24 de junho, 23 setembro e 9 dezembro). Cecil encerra a reunião 

dizendo que encerra os trabalho desse  primeiro ano com muita observação,  cuidando terrenos de tanta gente tão 

bem construído,  com muita escuta e aprendendo  com tudo o que passou. Fala que não tem nada fácil na gestão da 

APA. Sempre tem assuntos  muito importantes na gestão, que  aprendeu muito e vai continuar com este cuidado e 

sempre que fugir deste objetivo do cuidado,  gostaria de ser cobrado. Pois temos aqui espaço fantástico de 

transformação, um  desafio para  com todas opiniões e com todo amor compreender as relações humanas e cuidado 

com o outro. Que o PM  tão sonhado e não é pouca coisa  fazer um PM referencia, com respeito a sócio diversidade 

cuidado econômicos e sociais e tudo o que está colocado para nós. Fala que  as vezes não consegue dar todo a 

atenção ao volume de trabalho e que com todo amor carinho tem cuidado de alguns mais urgentes com mais 

cobrança e toques sutis naqueles que  podem esperar um pouco mais. Agradece a todos e deseja um excelente final 

de ano.Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata que será enviada por email a todos para na próxima 

reunião ordinária do Conselho, para ser retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que estavam 

presentes, listados em lista de presença anexa e abaixo.  

 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

CEPSUL WALTER STEENBOCK  

CEPSUL ANA TORRES  

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

CR9 ICMBio DANIEL PENTEADO  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA ALINE TRICHES SAVI  
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IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

IFSC JOÃO HENRIQUE QUOOS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ROGER GUIMARÃES  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

ASSOC.RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

COLONIA Z-33 JOÃO PICOLLO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

PPPR MÁRCIO FELTRIN  

UNESC CARLYLE MENEZES  

AMA SIMONE POLETTO  

AMA SÉRGIO PINHEIRO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

ONGSE FRANCISCO CARLOS MARTINS  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRA HONARÁRIA MARIA ELIZABETH DA ROCHA  

CONSELHEIRO HONARÁRIO VALDECIR MARCARELLO  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  

ICMBIO/APABF ENISE MARIA BEZERRA ITO  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

TAIÁ TERRA ANA FATIMA DA SILVA  

UFSC MATIAS POLI SPERB   

UFSC DEISIANE DELFINO  

UNESC AMANDA MUNARI  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO BRAGA  

ICMBIO/APABF VICTOR PAZIN  

 ROMAN MASCARELLO  

 JOSÉ FRANCISCO SIMCH  

ASS.DE SURF GUARDA DO EMBAU MARCOS AURÉLIO GUNGEL  

PREFEITURA MUN. IMBITUBA PAULO SEFTON  

SEBRAE/SC RAFAEL FREITAG  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  
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SINTESE PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS PLENARIA 27 NOVEMBRO 2015 

Pauta/ Tema Encaminhamentos  

Apresentação da CT Baleia: construção de plano 

de ação para baleias francas 

Karina irá complementar tabela e secretaria 

executiva irá enviar para Conselho 

Eleição para vaga da AMA na CT Baleia 

Vacância da coordenação substituta 

Eleito Fórum da Agenda 21 

Na próxima reunião da CT será eleita coordenação 

substituta 

CT Proteção e Monitoramento 

GT Denuncias crimes ambientais Ibiraquera (Pref. 

Imbituba, Pref. Garopaba; APABF; CCI; FAgenda 

21 e FGaia) 

Agendada reunião para dia 04 de dezembro as 

14h30min na sede da APABF 

Agendada reunião para o dia 02 dezembro as 17 na 

sede da APABF 

Regularização fundiária do SPU – alterações legais 

Assunto será aprofundado em reunião 

extraordinária, após carnaval, com equipe do SPU e 

outros convidados.  

Vídeos sobre a APABF 
Secretaria Executiva enviar links do youtube para 

conselheiros 

Agenda Plenárias Ordinárias 2016 
01 de abril; 24 de junho; 23 de setembro e 09 de 

dezembro. 

Plano de Manejo da APABF 

 

APABF irá enviar oficio para o Porto visando 

esclarecer situação do atraso da 1ª reunião entre 

APABF, Porto e FAEPSUL 

Comunicação das Plenárias 

Comunicação apenas por email com pedido de 

confirmação. Exceto ASPECI que será por telefone 

ou pessoalmente. 

 

Outros assuntos abordados que dispensaram encaminhamentos: 

• Apresentação dos dados preliminares da tese de doutorado de Deisiane Delfino (UFSC & 

Universidade Autônoma de Barcelona) sobre “A gestão da paisagem como ferramenta de gestão 

territorial aplicada a APA da Baleia Franca, SC/ Brasil. Resultados parciais sobre os valores da 

paisagem no Território da APABF”.  

• Informes da APA Baleia Franca (GEFMAR e SOS Baleias) 

• Informes institucionais (AMA, CCI, Projeto Baleia Franca, Ferrugem Viva, Caipora) 

 

Assuntos não tratados e que irão como prioridade para próxima Plenária: 

• Informe e debates com o GT Regimento Interno 

•  Ferrugem Viva: Proteção jurídica da zona costeira: uma breve análise dos planos nacional e 

estadual de gerenciamento costeiro e do plano diretor do município de  Imbituba. 

 

Sugestão de pautas para próxima Plenária: 

• CCI: apresentação do Livro “Topofilia em uma comunidade tradicional: o pulsar da vida das 

mulheres de Ibiraquera” 
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• UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 15 anos da 

APABF 

 


