
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

Resolução n 2  1/2021 

A CIRM, 

OBSERVANDO que as Resoluções n 2  4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16/CIRM, de 30 de julho de 

2020, aprovaram, respectivamente, a criação dos Comitês Executivos "AQUIPESCA", 

"BIOTECMARINHA", "GOOS-Brasil", "PEM" e "PRO AMAZÔNIA AZUL" e dos Grupos Técnicos 

"Gerenciamento da Amazônia Azul - SisGAAz", "Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 - ODS-

14", "PIB do Mar" e "POLANTAR"; 

LEVANDO EM CONTA que foi solicitado ao Ministério da Saúde (MS) a indicação de 

representantes para os Comitês Executivos e Grupos Técnicos nos quais foi incluído, por meio do 
Ofício n 2  179/SECIRM, de 11 de setembro de 2020; 

CONSIDERANDO a manifestação do MS, por meio do Ofício n 2  1697/2020/SE/GAB/SE/MS, de 

16 de outubro de 2020, que informou interesse em participar apenas do Comitê Executivo 

"BIOTECMARINHA" e do Grupo Técnico "POLANTAR", para os quais indicou representantes; 

TENDO EM VISTA que o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) tem 

como missão "Executar pesquisas, desenvolvimentos, inovações e serviços tecnológicos na área de 

Ciências do Mar, a fim de contribuir para a ampliação do conhecimento e a eficaz utilização do meio 

ambiente marinho no interesse da MB e do desenvolvimento socioeconômico do país", missão esta 

que se coaduna com os objetivos da Ação "GOOS-Brasil", tendo o aval do correspondente Comitê 

Executivo para seu ingresso como membro; 

CONSIDERANDO, AINDA, que o Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM) é 

integrado por várias Universidades Federais e Estaduais que atuam nas áreas de Ciências do Mar; que 

poderá contribuir com pesquisas, informações e expertise de seus integrantes na implementação do 

Planejamento Espacial Marinho no País, já que detém uma significativa massa de dados coletados do 

ambiente marinho; e que manifestou interesse em participar, como membro, do Comitê Executivo 

"PEM", o que foi aprovado no âmbito do referido Comitê; e 

TENDO EM CONTA que compete à Diretoria de Portos e Costas (DPC) elaborar normas para a 

habilitação e cadastro de aquaviários, incluindo os do 32  Grupo - Pescadores; tráfego e permanência 

de embarcações nas águas sob jurisdição nacional; e inscrição de embarcações e fiscalização do 

Registro de Propriedade, além de organizar e manter o Sistema de Ensino Profissional Marítimo, que 

abarca os Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Adaptação de Aquaviários do 32  Grupo - 

Pescadores, o que traz importante contribuição à consecução das metas estabelecidas para a Ação 
"AQUIPESCA", e tendo manifestação favorável do coordenador do correspondente Comitê Executivo 

para seu ingresso como membro, 

- 1 de 2 - 



Continuação da Resolução n 2  1/2021, da CIRM. 

RESOLVE: 

1. Aprovar a exclusão do MS da composição dos seguintes Comitês Executivos e Grupos 

Técnicos: 

1) Comitê Executivo "PEM"; 

II) Comitê Executivo "PRO AMAZÔNIA AZUL"; 

III) Grupo Técnico "Gerenciamento da Amazônia Azul - Si5GAAz"; 

IV) Grupo Técnico "Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 - ODS-14"; e 

V) Grupo Técnico "PIB do Mar". 

2. Aprovar a inclusão do IEAPM no Comitê Executivo "GOOS-Brasil". 

3. Aprovar a inclusão do PGGM no Comitê Executivo VEM". 

4. Aprovar a inclusão da DPC no Comitê Executivo "AQUIPESCA". 

em 18 de maio de 202 

1 AR 	 os 
lrnt?nte de Esquadra/ 

,ÇaXdante da Maripia 

rdenador da CWM 
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