
Sumário da Ata da VI Reunião do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para 

reformulação da Política Marítima Nacional (PMN) 

 

1. ABERTURA. 

Às 10h do dia 15 de outubro de 2021, foi aberta a sexta reunião do GTI responsável por 

reformular a PMN, com os seguintes participantes: 

CA Marco Antônio Linhares Soares (MB) 

CMG (RM1) André Panno Beirão (MB) 

CC Jorge Luiz Nascimento de Paula (MB) 

CMG Hebert Orempüller do Nascimento (MD) 

Conselheiro Benhur Peruch Viana (MRE) 

Mauro Costa Cavalcante Filho (ME) 

Leandro Soares Vargas (MInfra) 

Sharisse de Almeida Teixeira Monteiro (MInfra) 

Fábio Expedito dos Santos Neto (MAPA) 

Agostinho André Colussi (MC) 

Clayton de Souza Pontes (MME) 

Iran Cardoso Júnior (MCTI) 

Bruno Abe Saber (MMA) 

Higor de Oliveira Guerra (MTur) 

Thales Alessandro de Carvalho (MDR) 

Rafael Curioso Lima Silva (MDR) 

Maria Vitória Barros e Silva Saraiva (AGU) 

Regina Célia de Rezende (MS) 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Apresentada e aprovada, por unanimidade, a ata da V Reunião do GTI. 

 

3. DELIBERAÇÕES 

3.1 – Para definir os Objetivos Marítimos Nacionais (OMN), foi realizado um estudo 

comparativo entre as políticas voltadas para o mar de países que guardam 

semelhanças com a realidade brasileira. Após deliberação detalhada sobre o 

comparativo, o GTI definiu, na minuta da PMN reformulada, 10 OMN. 

 

3.3 – Ao tratar do Art. 6º do Cap. V, que estabelece os OMN, o GTI aprovou, por 

unanimidade, a redação dos incisos I ao VIII. Contudo, por tratar-se de um processo 

cíclico, futuras alterações ainda podem ocorrer no texto aprovado. 

 

3.4 – Aprovado, por unanimidade, o Art. 7º, a fim de cumprir uma tarefa atribuída ao 

GTI no decreto nº 10.607/2021, conforme a seguir: 

 



 “Art. 7º Observados os objetivos marítimos nacionais, suas prioridades, as 

diretrizes estabelecidas e as demais regulamentações decorrentes desta Política e dos 

documentos a ela relacionados serão promovidas as integrações de outras políticas 

correlacionadas, do planejamento e da execução das medidas necessárias à sua 

implementação, acompanhamento, avaliação e revisão.” 

 

3.5 – Com base na apresentação de manifestações por escrito com sugestões de 

alterações na definição de sustentabilidade proposta pelo MInfra, o GTI aprovou, por 

unanimidade, a alteração do inciso X do Art. V (DEFINIÇÕES),  como a seguir: 

  

“X – Desenvolvimento sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, 

voltado para a melhoria da qualidade da vida da presente geração, buscando 

garantir as mesmas possibilidades às gerações futuras. 

 

4. PRÓXIMA REUNIÃO 

4.1 – Na próxima reunião, serão deliberados, pelo GTI, a redação dos OMN restantes e 

o estudo sobre o Cap. VI (das Diretrizes para implementação dos OMN). 


