
MARINHA DO BRASIL

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL

PARA OS RECURSOS DO MAR

01.1/910

Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021.

ORDEM DO DIA Nº 2/2021

Assunto: Aniversário da SECIRM

Abaixo da linha d’água, as quilhas deslizam sobre as imensas riquezas do mar, as
quais despertam cada vez mais o interesse das nações, uma vez que são fontes de alimentos,
energia  e  vias  de  navegação  e  de  comunicação,  descor1nando  possibilidades  de
engrandecimento  dos  países.  Mais  profundamente,  iguais  potencialidades  jazem no leito  e
subsolo  marinho,  cabendo  aos  estados  desenvolverem  suas  capacidades  para  usufruírem
desses recursos em prol de suas populações.

Sob os primeiros ventos que prenunciavam o advento de uma nova ordem para os
oceanos, por meio da concepção do que viria ser a CNUDM, o Brasil ins1tuiu, em 1974, uma
Comissão  composta  por  diversos  atores  governamentais  para  trato  deste  tema,  a  CIRM  –
Comissão Interministerial  para  os  Recursos  do Mar,  sob coordenação do então Ministro  da
Marinha.

Para  que  as  deliberações  da  CIRM  1vessem  efeito,  e  para  que  houvesse  uma
coordenação de esforços e harmonização das demandas, cada vez mais crescentes em função
das potencialidades do nosso mar, foi  criada em dezembro de 1979 a Secretaria da CIRM -
SECIRM, com o propósito de assessorar o Comandante da Marinha na coordenação daquele
colegiado  e  executar  as  a1vidades  per1nentes  aos  encargos  técnicos  e  administra1vos  da
referida Comissão. Assim nasceu a SECIRM, e nesta data, celebramos e saudamos o seu 42º
aniversário. 

Dentre  as  tarefas  da SECIRM, cabe a  consecução do PROANTAR,  ora  em plena
realização por meio da 40ª Operação Antár1ca (OPERANTAR XL), a bordo dos Navios “Almirante
Maximiano” e “Ary Rongel”, cujo trabalho primoroso contribui para a realização de pesquisas de
qualidade  na  Antár1ca,  bem  como  o  abastecimento  e  a  manutenção  da  moderna  EACF,
guarnecida por brasileiros, assegurando a presença soberana do Brasil naquelas paragens.
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Con1nuação da OD no 2/2021, da SECIRM.

 Também são atribuídas à SECIRM as ações para cumprimento do Plano Setorial
para os Recursos do Mar (PSRM), atualmente em sua 10ª edição, o qual sistema1za diversas
a1vidades  voltadas  para  o  mar,  agrupadas  em  onze  dis1ntas  áreas,  visando  mapear  as
potencialidades dos recursos naturais e energé1cos das águas jurisdicionais brasileiras, ilhas
oceânicas  e  outras  áreas  marí1mas  de  interesse,  propiciando  condições  para  a  exploração
sustentável  e para o monitoramento da Amazônia Azul,  e despertando a sociedade para os
beneLcios  advindos  deste  mar  genuinamente  brasileiro,  fonte  de  prosperidade  para  nosso
povo.

O cumprimento da nossa missão é facilitado pelos esforços das tripulações que nos
antecederam, legando-nos uma SECIRM aguerrida, estruturada e ar1culada, cujas interlocuções
junto aos representantes dos Ministérios que integram a CIRM, contribuem para incorporarmos
os recursos do mar ao rol de a1vidades desenvolvidas pelo Estado, tão relevantes quanto os
grandes temas nacionais, como saúde, educação e transporte.

Assim, a SECIRM completa mais uma milha navegada orgulhosa de seu passado e
com visão no futuro alvissareiro que os recursos deste mar reservam ao nosso país, tornando-o
mais forte, próspero e protagonista nas lides oceânicas.

Parabéns, SECIRM!
Viva a Marinha!

MARCO ANTÔNIO LINHARES
Contra-Almirante

Secretário
FÁBIO COSTA BARREIRA

Capitão-Tenente (AA)
Assistente

    AUTENTICADO DIGITALMENTE
Distribuição:
SECIRM-01.1
SECIRM-02
SECIRM-10
SECIRM-20
SECIRM-30
SECIRM-40
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