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  1 
 2 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 3 

 4 
151a SESSÃO ORDINÁRIA 5 
Brasília, 08 de maio de 2003 6 

 7 
 8 

ATA  9 
 10 

1.0 - ABERTURA 11 

Após a constatação do “quorum” (mínimo de 8 Representantes, titulares e/ou suplentes) estabeleci-12 

do no Art. 9º do Regimento da CIRM,  o Coordenador da CIRM, Almirante-de-Esquadra ROBERTO DE 13 

GUIMARÃES CARVALHO, declarou aberta a Sessão, às 14:40 horas. 14 

1.1 – MEMBROS REPRESENTANTES 15 

- Capitão-de-Fragata PAULO MEDIANO DIAS (Suplente) 16 

Ministério da Defesa (MD) 17 

- Contra-Almirante JOSÉ GERALDO FERNANDES NUNES (Titular) 18 

Comando da Marinha (CM) e Secretário da CIRM; 19 

- Ministro EVERTON VIEIRA VARGAS (Titular) 20 

Ministério das Relações Exteriores (MRE); 21 

- Conselheiro HADIL FONTES DA ROCHA VIANNA (Suplente) 22 

Ministério das Relações Exteriores (MRE); 23 

- Sr. MAURÍCIO DUTRA GARCIA (Suplente) 24 

Ministério da Educação (MEC); 25 

- Sr. CARLOS EDUARDO MACEDO (Suplente) 26 

Ministério do Desenvolvimento Industria e Comércio Exterior (MDICE); 27 

- Sr. ROBERTO VENTURA SANTOS (Suplente) 28 

Ministério de Minas e Energia (MME);  29 

- Sr.ª MARILIA GIOVANETTI DE ALBUQUERQUE (Representante) 30 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT); 31 

- Sr.ª ONEIDA DIVINA FREIRE (Suplente) 32 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); 33 

- Sr. CÉZAR AUGUSTO DA SILVA CASTRO (Titular) 34 

Ministério do Esporte (ME); 35 
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- Sr.ª FERNANDA DA SILVA LIMA (Suplente) 36 

Ministério do Esporte (ME); 37 

- Sr.ª MARA FLORA (Representante) 38 

Ministério do Turismo (MinTur); 39 

1.2 – CONVIDADOS  40 

- Sr. RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES (Titular) 41 

Casa Civil da Presidência da República 42 

- Sr. EDUARDO ANTONIO GUIMARÃES (Suplente) 43 

 Casa Civil da Presidência da República 44 

- Sr. LUÍS TADEU ASSAD (Titular) 45 

Secretaria  Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP); e 46 

- Sr. MANOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO (Suplente) 47 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP). 48 

1.3 – OUTROS PARTICIPANTES  49 

- 2º Secretário RONALD CARDOSO MENDES JÚNIOR (MRE); 50 

- Sr.ª SILVANA A F MEDEIROS (MCT); 51 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm) ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA (MCT); 52 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra  (RRm) ALTINEU PIRES MIGUENS (MMA); 53 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra PAULO CEZAR GOMES RODRIGUES (SECIRM); 54 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra JOÃO ARTHUR DO CARMO HILDEBRANDT (GCM); 55 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra GERALDO GONDIM JUAÇABA FILHO (SECIRM); 56 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) JOSE IRAN CARDOSO (SECIRM); 57 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm) FLÁVIO LUIZ GIACOMAZZI (SECIRM); 58 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm) CELSO MORAES PEIXOTO SERRA (SECIRM); 59 

- Capitão-de-Fragata  MARCOS LOURENÇO DE ALMEIDA (EMA); 60 

- Capitão-de-Fragata ANTONIO REGINALDO PONTES LIMA JUNIOR (GCM); 61 

- Capitão-de-Fragata SERGIO LUIZ MOREIRA JORDÃO (GCM); e 62 

- Primeiro-Tenente (AA) MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (SECIRM). 63 

2.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 64 

2.1 – DOCUMENTAÇÃO 65 
Ref.: Doc. CIRM 151/1 66 

O Coordenador comunicou aos representantes que os documentos relacionados com a presente ses-67 

são encontravam-se em suas respectivas pastas, estando listados no documento CIRM 151/1.  68 
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 69 
 70 
2.2 –  ADOÇÃO DA AGENDA 71 

Ref.: Doc. CIRM 151/2 72 

A Agenda (Doc. CIRM 151/2), que fôra antecipadamente encaminhada para todos os membros, foi 73 

submetida à aprovação do Plenário pelo Coordenador. Não havendo nenhum pedido de modificação, o 74 

Coordenador declarou aprovada a Agenda desta Sessão. 75 

2.3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR 76 
Ref.: Doc. CIRM 151/3  77 

O Coordenador submeteu ao plenário a Ata da 150a Sessão Ordinária da CIRM (Doc. CIRM 78 

151/3), cuja cópia foi previamente distribuída no dia 25/04/2003. Não havendo nenhum pedido de modi-79 

ficação, o Coordenador declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. 80 

3.0 -  APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIRM 81 

O Coordenador da CIRM passou a palavra ao Secretário da CIRM, que fez uma breve apresentação 82 

das atividades desenvolvidas no âmbito da CIRM. 83 

4.0 – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 84 

4.1 – APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DECRETO QUE ATUALIZA  A COMPOSIÇÃO DA 85 

CIRM (Ref. DOC. 151/4) 86 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM para tratar deste subitem. 87 

“Devido a nova estrutura ministerial definida pela Medida Provisória nº 103, de 1/1/2003, consta-88 

tou-se a necessidade de se atualizar o Decreto nº 3.939, de 26/9/2001, que dispõe, entre outros assuntos, 89 

sobre a composição da CIRM. 90 

Para elaborar a Proposta de Decreto que atualiza a composição da CIRM foi enviado ofício solici-91 

tando que os titulares dos Ministérios que compõem o colegiado ratificassem suas representações; a Casa 92 

Civil da Presidência da República foi convidada a retornar;  e o Ministério do Turismo e a Secretaria Es-93 

pecial da Aquicultura e Pesca foram convidados para participar do colegiado”. 94 

O Coordenador submeteu a proposta de Decreto que atualiza a composição da CIRM (Ref. DOC  95 

151/4), encaminhada para todos os membros em 25/4/2003. Havendo consenso, considerou a mesma a-96 

provada. 97 

4.2 – APROVAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CIRM, EM SETEM-98 
BRO, PARA APRESENTAÇÃO DO SUMÁRIO EXECUTIVO DA PROP OSTA POLÍTICA 99 
DO LEVANTAMENTO DA PLATAFORMA CONTINENTAL. 100 
O Coordenador concedeu a palavra ao representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 101 

para tratar deste subitem. 102 

“O Artigo 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar faculta aos Estados ribeiri-103 

nhos o estabelecimento de limites externos da plataforma continental além das duzentas milhas náuticas. 104 

Para os países, como o Brasil, que ratificaram a Convenção até o ano de 1994, foi fixado prazo para a a-105 
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presentação de propostas de tais limites à Comissão de Limites da Plataforma Continental, prazo esse que 106 

se esgota em 13 de maio de 2009. No Brasil, o assunto mereceu a instituição de um Plano Nacional (LE-107 

PLAC), em 1989, por meio do Decreto nº 98.145. 108 

Desde 1987, são desenvolvidos trabalhos técnicos com vistas a cumprir tal tarefa. Em novembro de 109 

1996, foi concluída a etapa de aquisição de dados de sísmica de reflexão multicanal, gravimetria, magne-110 

tometria e batimetria com os navios hidrográficos e oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navega-111 

ção (DHN) da Marinha do Brasil, com a participação de especialistas da Petrobrás e de pesquisadores de 112 

universidades. Ao todo foram coletados dados ao longo de 150.000 km de perfis distribuídos ao longo da 113 

margem continental, do Oiapoque ao Chuí, até uma distância do litoral de aproximadamente 350 milhas. 114 

Como o LEPLAC constitui um projeto da CIRM, esta Comissão conta com órgãos subsidiários en-115 

carregados do acompanhamento de atividades afins. São eles a Subcomissão para o Levantamento da Pla-116 

taforma Continental, que conta com um Comitê Executivo (formados pelos técnicos que coordenaram a 117 

etapa de coleta de dados), e o Grupo de Trabalho Permanente que se incumbe da elaboração da proposta 118 

brasileira propriamente dita. 119 

Estima-se que a proposta brasileira estará totalmente pronta antes do final do corrente ano, o que 120 

permitiria ao Brasil elaborar estratégia para sua submissão à CLPC. Tal estratégia inclui, além da análise 121 

do resultado do exame pela Comissão de propostas de outros países, a divulgação do projeto a órgãos do 122 

Governo e segmentos da sociedade interessados. 123 

Em recente reunião, a Subcomissão para o LEPLAC concordou com a idéia de propor à CIRM 124 

promover a apresentação formal do Sumário Executivo do referido documento durante sessão desta Co-125 

missão Interministerial, a ser convocada, de preferência, no segundo semestre de 2003. Para proferi-la, foi 126 

sugerido o nome do CF (RRm) Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque, Coordenador do Comitê 127 

Executivo para o LEPLAC e perito de nacionalidade brasileira na CLPC. A Subcomissão acordou, igual-128 

mente, propor à CIRM convidar, para o evento, autoridades, não-membros da Comissão Interministerial, 129 

tais como o Assessor Especial da Presidência da República, além dos Presidentes das Comissões de Rela-130 

ções Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado. 131 

Quanto a época da apresentação da proposta à CLPC, a Subcomissão concluiu que a mesma deveria 132 

ocorrer no período entre o 2º semestre de 2004 e 2º semestre de 2006. Por último, no que se refere à estru-133 

tura existente na CIRM com vistas ao exercício de atividades ligadas ao levantamento da plataforma con-134 

tinental, a Subcomissão acordou recomendar que tal estrutura seja mantida enquanto a proposta brasileira 135 

não for submetida à CLPC. 136 

Em suma, seriam esses dois assuntos sobre os quais a CIRM deliberaria hoje quanto à proposta bra-137 

sileira de LEPLAC: 138 
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a) a realização de sessão, ordinária, com vistas à apresentação do Sumário Executivo da proposta 139 

brasileira de LEPLAC a todos os integrantes deste colegiado e a convidados de alguns órgãos da Presi-140 

dência da República e do Congresso Nacional. 141 

b) o estabelecimento do prazo da submissão da proposta brasileira à CLPC entre o segundo semes-142 

tre de 2004 e o segundo semestre de 2006”. 143 

O Coordenador aprovou a convocação de Sessão Ordinária da CIRM, em setembro 2003, para apre-144 

sentação do Sumário Executivo da Proposta Política do Levantamento da Plataforma Continental. 145 

4.3 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DO 2º CURSO DE QUALIFICAÇÃO 146 
DE PESSOAL PARA O ESTABELECIMENTO DO LIMITE EXTERIO R DA PLATA-147 
FORMA CONTINENTAL, COM RECURSOS EXTERNOS À MB. 148 
O Coordenador concedeu a palavra ao representante do Ministério das Relações Exteriores para tra-149 

tar deste subitem. 150 

“Realizou-se, em março de 2002, no Rio de Janeiro, o Primeiro Curso de Treinamento de Pessoal 151 

para o Estabelecimento dos Limites Exteriores da Plataforma Continental além das Duzentas Milhas Náu-152 

ticas. O evento, promovido em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores, Marinha do Brasil e Pe-153 

trobrás atendeu a recomendação da Resolução 55/7 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 30 de 154 

outubro de 2000, no sentido de que se ofereçam cursos que habilitem países costeiros a elaborar submis-155 

sões à CLPC com vistas ao estabelecimento desses limites. O curso, que se orientou segundo diretrizes 156 

técnicas da CLPC, contou com o patrocínio da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 157 

(CIRM) e com o apoio técnico da DHN e da Petrobrás, ademais da colaboração da Divisão de Oceanos e 158 

do Direito do Mar das Nações Unidas. 159 

Participaram, a convite do Governo brasileiro, representações de 22 países costeiros (África do sul, 160 

Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Gabão, Guiana, Guiné Bissau, Ilhas Maurício, In-161 

donésia, Jamaica, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Papua Nova Guiné, Peru, Portugal, Suriname, Uruguai 162 

e Venezuela), representante das Nações Unidas, bem como convidados de instituições técnicas e acadê-163 

micas brasileiras e do MRE. 164 

O evento repercutiu de modo altamente positivo, em especial no âmbito das Nações Unidas e da 165 

CLPC, para a qual o perito de nacionalidade brasileira foi reeleito, com apoio expressivo, algum tempo 166 

depois da realização do curso. Do ponto de vista das relações exteriores, o curso constitui verdadeiro ins-167 

trumento de política externa uma vez que permitiu a uma série de países reconhecer a expertise que o 168 

Brasil adquiriu no que toca a atividades de levantamento da plataforma continental e de elaboração de 169 

propostas de estabelecimento de limites. 170 

À luz dessas circunstâncias, não se pode deixar de levar em conta a importância estratégica da reali-171 

zação de uma nova edição do curso, preferencialmente no início de 2004, ou seja, a necessidade de se cri-172 

arem condições favoráveis ao exame da proposta brasileira, na eventualidade de a mesma ser submetida à 173 

CLPC dentro de alguns anos mais. 174 
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A CIRM criou um Grupo de Trabalho informal para tratar do assunto e concordou que o mesmo 175 

continuaria a existir após a realização do I Curso. Portanto, a Subcomissão para o LEPLAC eleva à consi-176 

deração da CIRM as seguintes sugestões: 177 

a) que se realize uma segunda edição do Curso de referência; e 178 

b) que, para tanto, sejam tomadas as providências necessárias no sentido de explorar a possibilidade 179 

de se obter financiamento de fontes potencialmente interessadas (como a DOALOS/Nações Unidas e en-180 

tidades nacionais como a Agência Nacional do Petróleo – ANP)”. 181 

O Coordenador submeteu à aprovação do Plenário a realização do II Curso de Treinamento de Pes-182 

soal para o estabelecimento do Limite Exterior da Plataforma Continental, com recursos externos à MB. 183 

Não havendo considerações, o Coordenador considerou aprovada a proposta da realização do II Curso, 184 

com data prevista para o primeiro semestre de 2004.  185 

5.0 – ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA OS RECU RSOS DO MAR (PNRM) 186 
(Ref.: DOC CIRM 151/5) 187 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM para tratar deste item.  188 

“Para atualizar a Política Nacional para os Recursos do Mar, foi criado um Grupo de Trabalho 189 

(GT), designado pela CIRM, coordenado pela SECIRM, e com representantes dos Ministérios: das Rela-190 

ções Exteriores; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Educação; de Minas e Energia; de Ciência 191 

e Tecnologia; do Meio Ambiente e do Estado Maior da Armada. A versão 1 da PNRM elaborada pelo GT 192 

foi aprovada na 149ª Sessão Ordinária da CIRM, realizada no mês de agosto de 2002. Esta  foi encami-193 

nhada ao Ministério da Defesa, mas com a mudança de governo retornou à SECIRM. A versão 1 do GT 194 

foi revisada, de Janeiro a Abril de 2003, para: 195 

• adequá-la à nova estrutura ministerial definida pela Medida Provisória nº 103, 1/1/2003; 196 

• adequá-la às atribuições dos órgãos da nova estrutura ministerial; 197 

• torná-la  consoante com alguns aspectos da Política Marítima Nacional (PMN); 198 

• alteração do termo “segurança nacional” para “defesa dos interesses nacionais”; 199 

• simplificação da relação dos documentos condicionantes na busca de se garantir sua maior pere-200 

nidade; e  201 

• introdução de alterações sugeridas por Membros da CIRM.  202 

Solicito aos Membros da CIRM que coloquem em análise, no âmbito das respectivas Instituições, 203 

as atualizações e alterações  propostas - versão 2 da PNRM -, que consta da pasta, documento CIRM 204 

151/5, e enviem as sugestões a esta Secretaria, até o dia 23 de junho (45 dias).  205 

As alterações propostas serão consolidadas na versão 3 que será enviada aos senhores de modo que 206 

possa ser reavaliada. Caso necessário, poderá ser  convocada uma nova reunião do Grupo de Trabalho 207 

para avaliar as sugestões encaminhadas. 208 

É intenção que a versão final possa ser aprovada na próxima reunião da CIRM.” 209 
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6.0 – OUTROS ASSUNTOS 210 

- O representante do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) convidou todos os membros do co-211 

legiado para o Workshop “Scoping Seminar Brasil-Alemanha”, a ser realizado no período de 22 a 212 

24/05/2003, em Recife - PE.  213 

- O representante da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP) convidou todos os presen-214 

tes para o encontro da “Sociedade Mundial de Aqüicultura”, a ser realizado no período de 19 a 215 

2305/2003, em Salvador - BA. 216 

O Coordenador da CIRM informou que a participação da Marinha nos eventos acima especificados 217 

dificilmente ocorreria, haja vista não estar prevista no orçamento para o corrente ano. Ainda assim, foi 218 

ressaltado que seriam realizados esforços no sentido de enviar representantes. 219 

7.0 – DATA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CIRM 220 

O Coordenador convocou a próxima sessão ordinária da CIRM para agosto de 2003, em data a ser 221 

confirmada.  222 

8.0 - ENCERRAMENTO 223 

Não havendo nenhum outro comentário ou assunto a ser tratado, o Coordenador encerrou a reunião, 224 

agradecendo a presença de todos. 225 


