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 1 
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 2 

 3 
ATA 166ª SESSÃO ORDINÁRIA 4 

Brasília, 4 de outubro de 2007 5 
 6 
 7 

1.0 - ABERTURA 8 

Após a constatação do “quorum” de 10 representantes, conforme estabelecido no Art. 9º do 9 

Regimento da CIRM, o Almirante-de-Esquadra JULIO SOARES DE MOURA NETO declarou 10 

aberta a Centésima Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da CIRM. 11 

1.1 – Membros Representantes 12 

- Casa Civil da Presidência da República 13 

Sr. JOSÉ CRUZ FILHO ( Titular); e 14 

Sr. HUMBERTO ALVES CAMPOS ( Representante). 15 

- Ministério da Defesa 16 

Vice-Almirante ARNON LIMA BARBOSA (Titular); e 17 

Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ FELIPE BEZERRA SCHMIDT (Suplente). 18 

- Comando da Marinha 19 

Contra-Almirante DILERMANDO RIBEIRO LIMA (Secretário); e 20 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) PAOLO STANZIOLA NETO (Suplente). 21 

- Ministério das Relações Exteriores 22 

Sr. BERNARDO PARANHOS VELOSO (Representante). 23 

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 24 

Sr. FRANCISCO QUIXABA FILHO (Representante). 25 

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  26 

Sr. CARLOS EDUARDO MACEDO (Suplente); e 27 

Sr. ISMAR FERREIRA DA COSTA FILHO (Representante). 28 

- Ministério de Minas e Energia 29 

Sr. KAISER DE SOUZA (Representante); e 30 

Dr. SAMIR NAHASS (Representante). 31 

- Ministério de Ciência e Tecnologia 32 

Srª MARIA CORDÉLIA MACHADO (Representante). 33 

- Ministério do Esporte 34 

Srª FERNANDA DA SILVA LIMA (Suplente); e 35 

Srª CARLOS NUNES PEREIRA (Representante). 36 

- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 37 

Sr. MARCIO BASTOS MEDEIROS (Representante). 38 
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- Ministério do Meio Ambiente 39 

Sr. RUDOLF DE NORONHA (Titular); e 40 

Sr ALEXANDRE TOMIO (Representante). 41 

- Ministério do Turismo 42 

Srª MARA FLORA LOTTICI KRAHL (Suplente); e 43 

Srª MARIANA LEITE XAVIER (Representante). 44 

- Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 45 

Sr. LUIZ HENRIQUE DE LIMA (Representante). 46 

- Ministério da Integração  47 

Sr. Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) JACQUES SALOMON CRISPIN SOARES (Titular); e 48 

Sr. ROSALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (Suplente). 49 

- Ministério da Saúde 50 

Sr. JOÃO CARLOS AZUMA (Representante); e 51 

Srª ANA PAULA RECHE CORRÊA (Representante). 52 

1.2 – Outros Participantes  53 

Capitão-de-Mar-e-Guerra WILLIAM DE SOUZA MOREIRA (GCM); 54 

Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM (SECIRM); 55 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) ALOYSIO BASTOS VIANNA DA SILVA JUNIOR; 56 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) CELSO MORAES PEIXOTO SERRA (SECIRM); e 57 

Capitão-Tenente  ALEXANDRE GILDES BORGES (SECIRM). 58 

 59 

 60 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 61 

2.1 – Relação de Documentos (Ref.: Doc. CIRM 166/1 ) 62 

O Coordenador participou aos representantes que o Doc. CIRM 166/1 relaciona os documentos 63 

que servirão de referência para esta reunião: 64 

� 166/1 - Relação dos documentos para a 166a Sessão Ordinária da CIRM; 65 

� 166/2 - Agenda da 166a Sessão Ordinária da CIRM; 66 

� 166/3 – VII Plano Setorial para os Recursos do Mar; e 67 

� 166/4 – Resolução para Aprovação do VII Plano Setorial para os Recursos do Mar. 68 

2.2 - Adoção da Agenda (Ref.: Doc. CIRM 166/2 ) 69 

O Coordenador submeteu ao plenário a aprovação da Agenda para esta reunião, documento 70 

CIRM 166/2. 71 

Não havendo nenhum pedido de modificação o Coordenador declarou aprovada a Agenda desta 72 

Sessão. 73 
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 74 

3.0 – APRESENTAÇÃO SUMARIA DO VII PSRM  75 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM para tratar desse assunto.  76 

Com a anuência do Coordenador, o Secretário da CIRM passou a palavra ao CMG (EN) Aloysio 77 

que fez uma breve apresentação das propostas que servirão de base para o VII PSRM, mas também 78 

do processo que levou a construção desse documento.  79 

O CMG Aloysio enfatizou que nas três últimas reuniões da CIRM foram feitas algumas 80 

apresentações parciais, desde a solicitação para que os Ministérios participassem da construção desse 81 

documento, a evolução conseguida, até a apresentação que está sendo feita hoje. 82 

A apresentação abordou os seguintes itens:  83 

� Mandato da CIRM; 84 

� Propósitos; 85 

� Estrutura do Documento; 86 

� Resultados já obtidos; e 87 

� Demandas para Implementação. 88 

 89 

O Secretário da CIRM passou a palavra ao Sr. Coordenador. 90 

       O Coordenador da CIRM acrescentou que o VII PSRM  foi um trabalho muito grande, com um 91 

grande período de discussão, e com uma exaustiva revisão do documento anterior, o VI PSRM. 92 

       O Coordenador abriu a palavra aos Representantes da CIRM para discussão do novo documento, 93 

caso tenham necessidade de apresentar alguma questão, algum aspecto que não tenha ficado claro. 94 

        O Representantante do MI propôs a inclusão de três assuntos específicos, conforme abaixo. 95 

         Proposta 1  96 

         Inclusão depois do último objetivo específico elencado 97 

        O incremento de parcerias estratégicas com os ógãos de controle de desastres em nível nacional, 98 

estadual e municipal, visando a redução da vulnerabilidade e dos riscos decorrentes de eventos 99 

extremos e da variabilidade do clima e das mudanças climáticas. 100 

        JUSTIFICATIVA: 101 

        Esta proposta de emenda/inclusão não altera o conteúdo da redação original apenas introduz 102 

dois elementos: um ressaltando a necessária "articulação inter-institucional" e outro o papel da 103 

"Defesa Civil do Brasil". 104 

       O Sistema Nacional de Defesa Civil do Brasil tem como objetivo geral a redução de desastres, 105 

trabalhando com os aspectos de prevenção, preparação, resposta e reconstrução. E a Secretaria 106 

Nacional de Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional, elencou três objetivos para o 107 

PPA 2008-2011, quais sejam: proteção permanente à população frente aos desastres e riscos, e com a 108 
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redução da vulnerabilidade a estes. Para atingir estes objetivos elaborou dois programas: o 1027 109 

(prevenção e preparação para desastres) e 1029 (resposta a desastres e reconstrução). 110 

Proposta 2 111 

O incremento de parcerias estratégicas visando o aprimoramento dos instrumentos que 112 

possam contribuir para o desenvolvimento regional na zona costeira, em articulação com a Política 113 

Nacional de Desenvolvimento Regional. 114 

JUSTIFICATIVA: 115 

Esta proposta visa abrir um espaço para articulação interinstitucional entre todas as 116 

instituições interessadas visando contribuir para minorar as desigualdades regionais e maximizar as 117 

oportunidades de desenvolvimento na interface mar e a terra, mais especificamente na zona costeira 118 

do litoral brasileiro, a partir de parâmetros concorrentes deste Plano com os objetivos gerais e 119 

específicos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 120 

           Proposta 3 121 

           Inclusão no escopo de normas nacionais do item 5, da Política Nacional de Defesa Civil 122 

aprovada pelo Decreto 5376 de 17 de fevereiro de 2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de 123 

Defesa Civil e o Conselho Nacional de Defesa Civil e dá outras providências. 124 

 O representante complementou dizendo que a idéia é abrir um canal de conexão mais estreita 125 

com MI, pelo lado da Defesa Civil e pelo lado do Desenvolvimento Regional. 126 

 O Coordenador agradeceu a colaboração do MI e colocou ao Plenário da CIRM duas 127 

posições: 128 

 1) a de discutir essas questões no presente momento; e/ou 129 

 2) manter o VII PSRM como está e em um segundo momento fazer a inclusão a proposta do 130 

MI.  O Coordenador não vê nenhum problema nas propostas que chegaram, sendo simples e de  131 

absorção.  132 

O Coordenador submeteu a proposta ao plenário da CIRM, explicando não ter sido possível 133 

encaminhá-la previamente. 134 

O Representante do MDIC citou que a segunda sugestão apresentada talvez seja a mais fácil 135 

de ser feita no momento, mesmo porque, nessas propostas poderão existir alguns desdobramentos.  136 

Não havendo outra sugestão, o Coordenador da CIRM sugeriu a aprovação imediata do 137 

documento original, conforme foi apresentado ao Plenário e a posterior manifestação dos 138 

Representantes da CIRM, tão logo possam analisar as sugestões apresentadas pelo MI. Tais posições 139 

deverão ser encaminhadas pelos Representantes ao Secretário da CIRM e serão introduzidas 140 

posteriormente.  141 

O Coordenador manteve o assunto em discussão. 142 

O MMA endossou a proposta do MDIC. 143 
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O Coordenador da CIRM complementou dizendo que são três pequenos textos, mas que 144 

necessitam de uma avaliação correta por parte dos Ministérios. 145 

Dando continuidade, o Coordenador passou para a aprovação do VII PSRM. 146 

  147 

4.0 – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 148 

4.1 – Aprovação da Resolução do VII Plano Setorial para os Recursos do Mar (Ref.: Doc. 149 

CIRM 166/4 )  150 

O Coordenador participou que o VII Plano Setorial para os Recursos do Mar foi encaminhado 151 

aos representantes, para apreciação, no dia 21 de setembro. Submeteu ao plenário a aprovação do VII 152 

Plano Setorial para os Recursos do Mar (Doc. CIRM 166/3) e da Resolução nº 6/07/CIRM (Doc. 153 

CIRM 166/4). 154 

Não havendo nenhum pedido de modificação, o Coordenador declarou aprovado o VII Plano 155 

Setorial para os Recursos do Mar. 156 

Dando continuidade, o Coordenador solicitou aos Representantes a apreciação da Resolução nº 157 

6/07/CIRM, que é o documento CIRM 166/4 e caso  todos estejam de acordo, o documento será 158 

assinado nesta Plenária. O Coordenador relembrou que será vencida uma etapa que merece os 159 

parabéns a todos os membros da CIRM, a todos os Ministérios, que de a muito labutam em proveito 160 

de nosso mar, esse mar que é tão importante para o Brasil e que nós temos ano após ano  fazendo 161 

valer a posição de que a sociedade brasileira tem que entender a importância do mar e o que ele 162 

representa para o nosso país. Esse Plano Setorial nos ajuda e é um passo importante que estamos 163 

dando. 164 

O Coordenador submeteu ao plenário a aprovação da Resolução nº 6/07/CIRM. 165 

Não havendo nenhum pedido de modificação, o Coordenador assinou a Resolução nº 166 

6/07/CIRM. 167 

 168 

5.0 - OUTROS ASSUNTOS  169 

5.1 –  Documentos para a próxima Sessão Ordinária da CIRM 170 

       Para a próxima Sessão Ordinária da CIRM, o Coordenador solicitou a todos os membros deste 171 

colegiado apresentar subsídios para montagem de um relatório sobre o VI PSRM, informando as 172 

principais realizações e os recursos empregados no período de 2005-2007, e sugestões de metas para 173 

o exercício 2008. 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 
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6.0 - DATA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CIRM  180 

O Coordenador propôs que a próxima Sessão da CIRM seja realizada, a princípio, no dia 6 de 181 

dezembro de 2007. 182 

O Representante do MDIC informou que está completando quase seis anos de participação na 183 

CIRM e por questões de trabalho está saindo da representação. Apresentou como seu substituto o Sr. 184 

Ismar Ferreira, afirmando que a representação do MDIC será melhorada em muito, pois além da 185 

capacidade pessoal do Dr. Ismar, o mesmo exerce a função de Coordenador Geral e Coordenador do 186 

Fórum de Biotecnologia, o que irá contribuir ainda mais com a CIRM.  187 

O Sr. Carlos Macedo agradeceu a companhia de todos, o conhecimento adquirido durantes esses 188 

anos e se colocou a disposição no MDIC. 189 

O Coordenador agradeceu a participação do Representante do MDIC, enfatizando a importância 190 

desse Ministério nos trabalhos desenvolvidos com os recursos do mar. Aproveitou para dar as boas 191 

vindas ao Dr. Ismar Ferreira, o qual com certeza somará nessa equipe, uma equipe que visa fazer 192 

com que o mar tenha um espaço perfeitamente aceito pela sociedade brasileira, o que é importante 193 

para nós, para um país vocacionado para o mar, com quase 40 portos operando, 95% do comércio 194 

exterior trafegando em nossas águas, riquezas minerais, além do petróleo, gás, pesca, turismo, enfim, 195 

uma enorme gama de recursos que o Brasil tem que estar voltado para poder explorá-lo de forma 196 

sustentável. 197 

A Representante do MCT informou da criação de um GT formado pelo MDIC, MCT, MS e pela 198 

SECIRM que reuniu-se para a tentativa de inclusão do Bioma Mar na Política de Desenvolvimento 199 

da Biotecnologia. Citou que no dia 2 de outubro ocorreu uma Reunião da Comissão Nacional de 200 

Biotecnologia sendo então deliberada e aprovada por unanimidade a inclusão do VII Bioma, o Mar, 201 

na citada Política. Anunciou também a previsão da FINEP para 2008, de 2,8 bilhões, inclusive para 202 

universidades, instituições de pesquisas, institutos tecnológicos. Citou que a Reunião do Conselho 203 

Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu no dia 3 de outubro, deliberou sobre o Plano de 204 

Ações em Ciências e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional 2007/2010, com 205 

investimentos previstos de 1,5 bilhão do PIB. Neste PAC estão incluídas ações para o mar, 206 

aquicultura e pesca  e também para a Antártica. 207 

O Representante do MME comunicou que a representante oficial desse Ministério está 208 

assumindo novas funções na Universidade de Brasília, mas o Ministério, através da Secretaria de 209 

Geologia e Mineração e Transformação Mineral no mais curto espaço de tempo irá indicar um nome 210 

representante oficial e acrescentou que dentro dessa Secretaria, todos os projetos voltados para os 211 

recursos do mar, estão colocados entre os projetos prioritários do Ministério de Minas e Energia. 212 

O Coordenador agradece a notícia apresentada pelo Representante do MME. 213 
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O Representante do MPOG falou da satisfação em estar retornando a esse Fórum após 4 anos de 214 

afastamento. Citou que o VII PSRM, hoje aprovado, pode contar com um modelo de gestão, cuja 215 

estratégia de implementação esteja 100% compatível com o modelo de gestão  adotado pelo governo, 216 

um modelo que prevê a integração das políticas.  217 

O Representante do MRE citou que no dia 2 de outubro foi aprovado o Dec Legislativo nº 218 

4/2007 que aprova o texto do Acordo relativo à implementação da Parte XI da Convenção das 219 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Disse que esse evento foi um processo que  demorou muito, 220 

mas que veio em bom tempo, ocorrendo às vésperas dessa reunião, justamente porque esse Plano 221 

Setorial, talvez pela primeira vez tenha um olhar muito mais forte para as questões que vão ter 222 

incidência direta sobre a implementação desse acordo, na medida em que o Brasil lança o seu olhar 223 

para além das áreas sobre a sua jurisdição.  224 

O Representante do MS agradeceu a inclusão desse Ministério na CIRM e a oportunidade que o 225 

MS já teve em participar na elaboração do VII PSRM e disse estar a disposição para contribuir em 226 

todos os desenvolvimentos dos trabalhos desta Comissão e em especial pela Diretoria de Economia 227 

de Saúde, da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS. 228 

 229 

7.0 - ENCERRAMENTO 230 

 O Coordenador agradeceu a presença de todos e relembrou a necessidade de avaliação da 231 

proposta do MI, com a brevidade que os Representantes considerarem possível. Parabenizou o 232 

trabalho de todos, acrescentando que nos resta agora colocar em prática o que consta no VI PSRM. 233 

Finalizando, o Coordenador declarou encerrada a presente Sessão.  234 


