
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA COSTA BRAVA REALIZADA NO DIA
20 DE MAIO DE 2021. 

PRESIDENTE: MARIA HELOISA B. C. FURTADO LENZI

SECRETÁRIO: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO

Aos vinte  dias  do mês de maio do ano de dois  mil  e  vinte  e  um, com primeira chamada
realizada  às  dezenove  horas  e  segunda  chamada  realizada  às  dezenove  horas  e  quinze
minutos, se fazendo presentes doze conselheiros: Anilton da Silva (Pinho), Renato de Andrade
(Estaleiro), Elcio de Limas (Estaleiro), Marcelo Peixoto (Taquaras), Jayme Cabral (ICMBio), José
Maurício  Girolamo  (CRECI),  Lilian  Martins  (Fundação  Cultural),  Marcia  Achutti  (ICCO),
Genivaldo Goes (Secretaria de Turismo), Maria Heloisa Lenzi (Secretaria do Meio Ambiente) e
Oscar Benigno (UNIVALI). Os trabalhos foram presididos pela Senhora Maria Heloisa Furtado
Lenzi, Secretaria do Meio Ambiente do Município de Balneário Camboriú e secretariada pelo
Conselheiro  Anilton  da  Silva  Bitencourt  Filho  e  Renato  Finhana  de  Andrade.  Abertos  os
trabalhos a senhora presidente informou que a reunião anterior a esta não foi registrada, onde
foram divididos 05 (cinco) Grupos de Planos e Programas do Conselho Gestor da APA, para que
seja  iniciada  a  apresentação  dos  planos  e  programas  pretendidos  pelo  conselho  e,
consequentemente, sejam angariados fundos para a realização do planejado, uma vez que não
há recursos  disponíveis  na  atualidade.  Reprisou a  informação de que o Ministério  Público
Federal apontou a possibilidade de financiamento do projeto de recuperação das restingas,
estando no aguardo do TAC para implantação,  estando em trâmite outra propositura que
também pode trazer verbas para os projetos da APA. Como pauta desta solenidade, Eduarda
Montibeller iniciou apresentando dois dos projetos já realizados, sendo eles o de Pesquisa,
Monitoramento  e  Recuperação  de  Áreas  Degradadas  e  o  de  Proteção  Ambiental.  A
apresentação teve como objetivo principal a demonstração de como os projetos devem ser
realizados  pelos  Grupos  de  Trabalho,  servindo  como  modelos  para  os  demais  trabalhos
desenvolvidos. Os projetos-modelo (limpeza dos costões e erradicação das exóticas em área
de restinga na APA Costa Brava) seguem a estruturação de Introdução, Justificativa, Objetivos,
Ações Envolvidas para realização, Descrição dos Recursos Financeiros,  Prazo de Execução e
Monitoramento,  sendo  que  ambos  serão  disponibilizados  ao  grupo  de  Conselheiros  para
orientação aos interessados. Conselheiro Marcelo explana sua dúvida sobre a simplicidade do
projeto,  onde  o  detalhamento  de  valores  deve  ser  apurado  com  exatidão  para  que  o
orçamento apresentado seja o mais próximo da realidade. A Presidente responde comentando
que é costumeiro o deficit do orçamento, ainda mais em virtude da pandemia vivenciada que
aumentou  em  aproximadamente  30%  dos  valores  de  projetos  já  aprovados.  Portanto,  o
projeto objetiva a maior aproximação dos valores necessários, porém eles servem como noção
para  partida  de  proposta,  negociação  e  aprovação  inicial  destes.  Conselheiro  Anilton
questionou sobre a possibilidade de empresas interessadas de financiar as obras de projeto
para recebimento de alguma contrapartida, respondendo a presidente que há a possibilidade,
mas se for com o objetivo de dar visibilidade da marca, deve ser feito através de Chamamento
Público, para que não haja preferência na concessão. Houve esclarecimentos de que existem
diversos  caminhos  para  que  recursos  sejam  angariados,  servindo  os  projetos  para  dar
diretrizes de orçamento e angariação em conjunto ao Poder Público. Após debates sobre o
tema entre os Conselheiros, a Presidente esclareceu que é necessário iniciar o andamento dos
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projetos.  Há  tempo  para  que  os  trabalhos  sejam  colocados  em  prática,  por  isso  serão
elencados  aqueles  com  prioridade  para  realização  e  assim  avançando  conforme  possível,
sendo os dois programas já apresentados são o pontapé inicial para os trabalhos. O Herbário
Barbosa Rodrigues de Itajaí, que é a grande biblioteca viva da flora catarinense, solicitou apoio
institucional  com  a  divulgação  de  seus  trabalhos,  que  é  custado  na  totalidade  por  verba
particular sem qualquer auxílio público. Com isso, ofertam seu espaço para que seja fonte de
consulta  aos  pesquisadores  para  identificação  das  espécies,  auxiliando  os  trabalhos  do
Conselho Gestor pela visibilidade junto ao projeto.  Marcelo Peixoto  alertou em relação ao
Planejamento considerar a linha de preamar da SPU para calcular os 80 metros de recuos para
costões  e,  conforme  definido  no  Plano  de  Manejo,  para  os  costões  ficou  definido  como
referência para cálculo do recuo a linha de preamar da Prefeitura. Maria Heloisa comentou
que teria reunião com Planejamento, e esclareceria este ponto com eles. Fora apresentada a
moradora do Estaleirinho, Sra. Vera, bióloga integrante do COMPREMA que acompanhou os
trabalhos desta solenidade, a qual se colocou a disposição de auxiliar os trabalhos do Conselho
Gestor desenvolvidos na região.  Nada mais havendo a tratar nesta oportunidade, a senhora
presidente encerrou a reunião às vinte horas e trinta minutos, informando que a próxima será
no mês de agosto. Eu, Anilton da Silva Bitencourt, firmo a presente ata por mim redigida.
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Assinaturas (11)

Mauricio (Creci) (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 17:32:06 (GMT -3:00)

Marcelo (Taquaras) (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:01:38 (GMT -3:00)

Maria Heloisa (SEMAM)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 15:17:46 (GMT -3:00)

Elcio (Estaleiro)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 18:03:05 (GMT -3:00)

Renato (Estaleiro)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:07:52 (GMT -3:00)

Lilian (Cultura)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:18:46 (GMT -3:00)

Oscar (Univali)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:34:23 (GMT -3:00)

Anilton (Pinho) (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:35:44 (GMT -3:00)

Geninho (Turismo)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 18:51:09 (GMT -3:00)
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Jayme (ICMBio) (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 18:11:46 (GMT -3:00)

Marcia (ICCO)  (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 14:51:22 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/11/2021 às 17:48:04 
(GMT -3:00)

Analine Anton solicitou as assinaturas.

23/11/2021 às 17:51:22 
(GMT -3:00)

Marcia (ICCO)  (Autenticação: e-mail 
administracao@zoobalneariocamboriu.com.br; IP: 181.221.158.126) 
assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 18:17:46 
(GMT -3:00)

Maria Heloisa (SEMAM)  (Autenticação: e-mail heloisa.lenzi@bc.sc.gov.br; 
IP: 45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 19:01:38 
(GMT -3:00)

Marcelo (Taquaras) (Autenticação: e-mail contato@quintaldomar.com.br; 
IP: 131.72.144.189) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 19:07:52 
(GMT -3:00)

Renato (Estaleiro)  (Autenticação: e-mail engrenatofinhana@gmail.com; IP: 
191.245.85.225) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 19:18:46 
(GMT -3:00)

Lilian (Cultura)  (Autenticação: e-mail lilian.camargo@bc.sc.gov.br; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

23/11/2021 às 19:34:23 
(GMT -3:00)

Oscar (Univali)  (Autenticação: e-mail oscarbiza60@gmail.com; IP: 
189.26.145.108) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 19:35:44 
(GMT -3:00)

Anilton (Pinho) (Autenticação: e-mail niltinho.bitencourt@hotmail.com; IP: 
177.155.207.229) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 21:11:46 
(GMT -3:00)

Jayme (ICMBio) (Autenticação: e-mail jayme.cabral@icmbio.gov.br; IP: 
138.94.220.61) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 21:51:09 
(GMT -3:00)

Geninho (Turismo)  (Autenticação: e-mail geninho.goes@bc.sc.gov.br; IP: 
181.223.71.70) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 20:32:06 
(GMT -3:00)

Mauricio (Creci) (Autenticação: e-mail mauriciovendas@terra.com.br; IP: 
138.94.220.18) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 21:03:05 
(GMT -3:00)

Elcio (Estaleiro)  (Autenticação: e-mail elf.comercial@gmail.com; IP: 
177.155.206.82) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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