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MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

(Cerimonial) – dando início a solenidade, deu as boas vindas a todos os presentes para a 81ª Reunião Ordinária do 

CEMIT e convidou para composição da mesa o Secretário de Defesa Social – Dr. Alessandro Carvalho; a Comandante 

Geral do CBMPE – Cel BM Cunha; a Oceanóloga e Doutora em Biologia Pesqueira – Dra Rosangela Lessa; o Diretor 

Integrado Metropolitano do CBMPE – Cel BM Ramalho; O Senhor Gerente Geral de Integração Institucional e 

Comunitária – Dr. Manoel Caetano. Agradeceu a presença do Ex-Presidente do Cemit – o Engenheiro de Pesca, Fábio 

Hazin. Foi procedida a leitura da portaria de exoneração da Dra. Rosangela Lessa do encargo de Presidente do CEMIT e 

da portaria de nomeação e do novo Presidente do CEMIT. Foi procedida a leitura do currículo do Cel BM Ramalho. Em 

seguida o pronunciamento da Dra. Rosangela Lessa. 

Dra. Rosangela Lessa – agradeceu a presença dos presentes, e em especial aqueles que estiveram nesses dois anos e 

meio que contribuíram para que o CEMIT pudesse atuar como atuou durante esse tempo, e também aqueles que 

estiveram mais próximos a ela nesse tempo, e assim, fez menção ao seu assistente, Jonas Rodrigues; disse que gostaria 

de ressaltar que a UFRPE deixa o CEMIT na condição de Presidente e de membro efetivo, com a certeza de que 

contribuiu no crescimento do CEMIT no contexto do mundo no que diz respeito à redução das taxas de ataques de 

tubarão em Pernambuco. Lembra que a UFRPE esteve presente desde antes do estabelecimento do CEMIT no 

equacionamento desta questão, e sempre esteve junto ao Instituto Oceanário – IOPE, em várias diretrizes que 

privilegiaram o equacionamento da questão mantendo o mais baixo possível o impacto ambiental. O CEMIT nesse 

tempo, junto com a prevenção e educação ambiental, e junto com a questão da redução dos impactos ambientais, 

formou um conjunto admirável de ações que contribuíram para os resultados positivos. E esses resultados são 

referências em diversas reuniões, tanto nacionais quanto internacionais. Caminhando junto com o CEMIT, temos um 

projeto, economicamente viável, de baixo impacto; sai da presidência agradecendo a todos os membros, como 

também, agradece ao Instituto Médico Legal – IML, que teve uma grande atuação através da Dra Joyse, e lembra que 

entre os legados que se deixa nesta gestão foi o relatório que foi apresentado no 5º workshop Internacional que tem 

pontos relevantes de sugestões para as políticas que o CEMIT pode adotar para a próxima gestão e que devem ser 

discutidos no âmbito do comitê. Agora como membro convidado, a UFRPE estará à disposição do CEMIT sempre que a 

atuação do comitê coincida com objetivos da Universidade. Quero fazer votos ao Cel Ramalho, que tenha uma boa 

gestão e que possa continuar com essa política exitosa que vem sendo praticada e que haja uma redução ainda muito 

maior dos incidentes e ofertou pleno sucesso. Agradeceu. 

Cel Ramalho - Agradeceu ao presidente da mesa, o Exmº. Sr. Secretário de Defesa Social, aos senhores membros 

efetivos e convidados. Disse que de fato neste momento solene de posse da presidência do CEMIT, agradeceu ao 

Comandante do CBMPE e ao Secretário da SDS pela confiança depositada sobre o mesmo pela indicação que hora se 

inicia a frente do CEMIT, deixando o seu incondicional compromisso nessa desafiadora missão, no qual exercerá 

cumulativamente com as atividades que presta no CBMPE na gestão operacional na capital e RMR tentando emprestar 

 

 

 

 



toda a sua experiência profissional ao longo desses 24 anos de serviço na corporação. Afirmou que continuaria 

conduzindo a gestão do CEMIT, até então executada pela Dra. Rosangela Lessa. Disse que o desafio exigirá um profundo 

trabalho conjunto com os demais órgãos (efetivos, apoio policial militar, IML, CPRH) e todos os parceiros e entidades 

convidadas, as instituições, as agências, pesquisadores e a própria sociedade, buscando, obviamente, a 

complementação de estratégias e ações que nos levem a alcançar os objetivos propostos para este valoroso comitê, 

basicamente, notadamente, a pesquisa, o monitoramento, a educação, juntamente com a informação, a segurança, que 

diretamente o CBMPE vem executando, a recuperação ambiental, enfim, de sorte que esse trabalho, essa prevenção 

venha mitigar os incidentes e que permitam que as praias sejam conhecidas pela sua beleza, pelo prazer de sua 

utilização, e que essa utilização seja feita de forma segura e sustentável. Agradeceu. 

Cerimonial – Agradeceu ao Cel BM Ramalho, e anunciou o pronunciamento do Secretário de Defesa Social – o Dr. 

Alessandro Carvalho. 

Dr. Alessandro Carvalho – Agradeceu a todos os presentes e a todos que compuseram a mesa. Cumprimentou a Dra. 

Rosângela que hoje passa a presidência do CEMIT ao Cel Ramalho. Afirmou que a Dra. Rosângela que presidiu o CEMIT 

nos últimos 02 anos e 03 meses com excelentes serviços prestados a sociedade de Pernambuco e à Comunidade 

Científica pelos avanços que foram feitos e aos turistas que visitam nossas praias. Registrou que A Pesquisa de 

Modelagem da Deriva de Vítima de Afogamento e de Ataque de Tubarão e a Filopatria de vértebras com Abordagem 

bioquímica – são trabalhos realizados pela pesquisadora nesse período. Agradeceu a presença do Professor Fabio Hazin, 

primeiro presidente do CEMIT pelo desenvolvimento de suas pesquisas durante esse período. Externou ao Cel Ramalho 

sucesso à nova missão que ora assume; disse que todos poderiam contar com o seu apoio, em tudo que fosse preciso. 

Esclareceu a todos os membros e a imprensa que estava presente alguns detalhes sobre a operação da recomposição 

do comitê e dos motivos. Firmou que há um programa de prevenção de incidentes contra ataques de tubarão que é 

conhecido como um dos melhores do mundo, pelo seu custo, pelo seu baixo impacto a fauna marinha, e pela efetiva 

redução dos ataques durante o período de funcionamento. É um trabalho conjunto com o CBMPE e integrantes do 

CEMIT que envolve prevenção no uso do litoral pelos banhistas na faixa de risco e estudo do comportamento dos 

tubarões que levam ao ataque, além da captura e soltura desses animais numa corrente que passa próxima à costa para 

que eles prossigam no seu processo de migração. Perguntou o que houve de novidade para levar a alteração da 

composição deste comitê? Respondeu dizendo que o CEMIT foi constituído em 17 de maio de 2004 e de lá pra cá, houve 

alterações na forma de repasses de recursos públicos do Estado para esse tipo de atividade. Registrou que a renovação 

do convênio ocorria de forma automática; que por força normativa do Decreto de 2013, alterou-se a forma legal de 

como isso deve ser feito; que agora deve ser feito por chamamento público, ou seja, é uma forma de licitação 

simplificada, onde se diz o que o Estado pretende e abre para aquelas pessoas que tem comprovado conhecimento 

técnico e científico para que possam participar. E aí houve conflito de interesse, por que certos membros efetivos do 

CEMIT funcionam nessa posição como gestores e por outro lado eles funcionam como recebedores de recursos, então, 

havia uma incompatibilidade entre exercer uma gestão da atividade e decidir como seria feito; participar da elaboração 

de diretrizes e acumular isso com executor dos recursos. Então, o que ocorreu? O Comitê tinha a UFRPE entre os 

membros efetivos; entendia que a principal razão de ser de uma Universidade não era a de fazer gestão de contas 

públicas, mas de se fazer pesquisas científicas. No conflito de um e de outro, não houve dúvida do que tinha que ser 

feito; era dar condições para que a UFRPE, especialmente sua área de Engenharia de Pesca e Biologia, pudessem 

continuar fazendo pesquisa e recebendo recurso público. Basicamente, o que levou a modificação. Outro motivo que foi 

observado diz respeito ao objeto do termo de referência que vai ser lançado no chamamento público. No Comitê 

haviam três atividades que eram muito bem pré definidas e que depois foi consolidada em duas – uma é um trabalho de 

prevenção e educação que é feito pelo IOPE no sentido de prevenir comportamentos de risco que levem banhistas a 

locais que podem ter contato com tubarões, na área de educação; as outras duas áreas que separamos foi a captura de 

tubarões e soltura distante da costa para que eles prossigam com o seu processo de migração, e a terceira, a pesquisa. 

Depois se analisou que desassociar a captura da pesquisa seria algo preocupante de ponto de vista científico. Esse 

processo é algo que tem afinidade com pesquisa científica, não é para ser tratado como defesa social em suas 

atribuições mais restritas. O que foi feito? Houve um entendimento com a FACEPE, que no Estado de Pernambuco é 

quem tem a aptidão de fomentar a pesquisa científica e o desenho que se faz, é no sentido de se fazer um destaque dos 

orçamentos que a SDS tem para o PROTUBA, aquilo que for captura e pesquisa, deverá ser repassado à FACEPE, que 



elaborará editais sob a supervisão do CEMIT para que tenhamos focos específicos e não deixamos de fazer as capturas. 

Um modo muito sintético a modificação da estrutura se deve a esses argumentos que foi apresentado neste momento.  

O Dr. Alessandro voltou a reconhecer todo esforço, todo trabalho pelo serviço prestado pela UFRPE, os demais 

membros, e do IOPE que também saiu da composição do CEMIT porque há interesse na prestação de serviços a 

exemplo do Professor Fábio Hazin e Dra. Rosângela Lessa. Agradeceu e afirmou estar a disposição para qualquer dúvida. 

Cerimonial – Agradeceu a presença de todos e informou que os cumprimentos deverão ser feitos neste auditório, 

desfazendo-se a solenidade de posse do novo presidente do Cemit. (Cerimonial – Ten PM Arnaldo). 

 

 

 

 


