
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, em 10.07.2015 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 11 h 20 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

O Cel BM Ramalho- Presidente do CEMIT, iniciando os trabalhos, deu boas vindas e agradeceu a 

presença de todos, passando a ler/apreciar os tópicos da Pauta. O primeiro tópico da reunião foi sobre 

a apresentação aos presentes das propostas dos novos modelos de placa (Educativas, de Riscos e de 

Limite de Interdição). O Presidente do CEMIT solicitou sugestões de modificação. Após apreciação dos 

membros e convidados ficou definido que a modificação seria realizada no layout das placas, evitando 

repetição do número da placa e do número de emergência do CBMPE, no idioma em Inglês e 

Português, deixando-o maior e mais evidente. Em seguida, foi realizada uma votação para aprovação 

dos novos modelos e suas sugestões de correção tendo sido aprovado por unanimidade. O Ten Cel 

Bastos abriu o segundo tópico, Homologação da Pesquisa e Monitoramento de Tubarões na Costa do 

Estado de Pernambuco – Protuba VIII, onde fez uma apresentação sobre o Relatório Final do PROTUBA 

VIII, cujas conclusões foram: 

a. Que durante o período de vigência do programa, nos meses em que as operações de pesca 

estavam sendo realizadas não foi verificado nenhum incidente com tubarões, o que comprova que o 

PROTUBA VIII cumpriu a sua função na mitigação dos ataques de tubarões na região; 
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b. Que não foram detectados tubarões marcados dentro da área do litoral do Recife que é 

monitorada por uma rede de receptores acústicos. Todas as marcações, satélite e acústica foram 

realizadas com sucesso; 

c. Que dentre os animais que receberam marcações, 04 foram tubarões tigres, dos quais um se 

deslocou para o norte, um se deslocou para sul, se encontrando na Bahia (no momento da análise da 

transmissão de dados), e um não transmitiu dados com qualidade suficiente para permitir aferir o 

sentido de deslocamento do animal, ou mesmo se o mesmo morreu após a sua liberação. O quarto 

tubarão tigre marcado chegou a óbito logo após ser liberado (foto 17 do relatório); 

d. Um tubarão da espécie cabeça-chata foi marcado com uma marca satélite (Foto 44 do 

relatório), porém dados adquiridos a partir da recaptura da marca indicaram que este animal 

provavelmente morreu pouco tempo após a sua liberação. 

O Ten Cel BM Bastos concluiu o relatório informando que os resultados obtidos, fruto das pesquisas 

do PROTUBA VIII, demonstram que a estratégia utilizada pelo Programa de Monitoramento de 

Tubarões da Costa de Recife é claramente eficaz e menos prejudicial ao ecossistema marinho da 

região, através da captura, transporte e a liberação dos animais potencialmente perigosos para áreas 

longe da costa, sem retirar estes espécimes de suas populações e sim, retirá-los das áreas de risco, 

contribuindo para reforçar a segurança de banhistas e consequente mitigação dos ataques de tubarões 

na região, gerando ainda informações científicas relevantes para o conhecimento do ciclo de vida 

destes animais, a exemplo das publicações produzidas pela equipe executora do projeto e que se 

anexam ao relatório. Ao final da apresentação foi solicitado aos Membros Efetivos e aos Convidados 

presentes na reunião que assinassem a Ata de Homolocação das Pesquisas do PROTUBA VIII, quais 

sejam: 

MEMBROS EFETIVOS 

1. Cel BM Ramalho – Presidente do CEMIT; 

2. Ten Cel BM Bastos – Secretário Executivo do CEMIT; 

3. Ten Cel BM Valdy – Comandante do GBMar; 

4. Engenheiro de Pesca Assis Lacerda – CPRH 

5. Cap BM Helder – GBMar; 

 

MEMBROS CONVIDADOS 

1. Alessandra Fisher – SEMAS; 

2. Carmem Lúcia Pontes – FACEPE; 



3. Rúbia Oliveira – FACEPE. 

 

O terceiro tópico da reunião tratou da Prática de Stand up na Praia de Barra de Jangada, o Presidente 

do CEMIT mostrou uma notícia veiculada no dia 31 de maio deste ano pelo Jornal do Commércio, no 

caderno de suplementos/Lazer da prática de Stand Up nas marinas de Barra de Jangada. Informou 

Presidente do CEMIT que remeteu ao Comando do GBMar o Ofício 026/2015-CEMIT solicitando que 

fosse feita uma fiscalização no sentido de verificar a veracidade da referida prática esportiva. O Ten Cel 

BM Valdy, Comandante do GBMar, relatou que foi feita uma visita ao local e constatou que a prática 

era feita individualmente e não promovida pela Marina. O Engenheiro de Pesca da CPRH Assis 

Lacerda/CPRH sugeriu que esses praticantes fossem convidados a participar das reuniões do CEMIT 

para que pudessem interagir com o Comitê sobre a proibição da prática do referido esporte pelo 

Decreto Estadual 40.923 de 28JUL14. Ficou acordado que o GBMar enviaria uma resposta à este 

Comitê das providências que forem tomadas quanto ao evento de Stand Up na praia de Barra de 

Jangada. Ainda de acordo com o tópico, o Presidente do CEMIT recebeu uma demanda da Associação 

de Remo de Pernambuco no qual solicitava a presença do Corpo de Bombeiro Militar nos eventos do 

Campeonato Estadual de Remo na bacia do Pina a fim de realiar prevenção no evento. Os membros 

presentes chegaram à conclusão de que essa prática afronta o Decreto Estadual 40.923 de 28JUL14, 

pois o evento estava acontecendo na área de interdição legal. Ainda assim, procedeu-se uma consulta 

aos membros se seria permitido, todos os membros concordaram que não era permitido e que estaria 

em desacordo com o aludido Decreto. Ficou também acordado que o CEMIT faria um convite aos 

organizadores para participar das reuniões para tratar sobre o assunto. O quarto tópico da reunião foi 

sobre o Plano de Contingenciamento de Gastos do Estado. O Presidente expos aos presentes a CI nº 

068/2015-SAF/SDS de 18 de junho de 2015, em anexo, e a CI nº 480/2015-SEGI/SDS de 22 de junho de 

2015, em anexo, da lavra de respectivamente Clerisson Firtsch Damásio da Silva – Superintende 

Administrativo e Financeiro e Enéas Ferreira Leite – Secretário Executivo de Gestão Integrada. Ambas 

as circulares versando sobre o Plano de Contingenciamento de Gastos da SDS com a implicação na 

redução do valor do custeio da Secretaria, limitando no exercício de 2015, ao valor de R$ 446.168,40 

(quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos) destinados a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, no desenvolvimento no PROMOTUBA 2015.1. Assim, o 

CEMIT por meio da CI 036/2015-GGAIIC/CEMIT de 30 de junho de 2015, em anexo, informou que tal 

medida de contingenciamento suprime a previsão contida no item 1.4. RECURSOS FINANCEIROS do 

Edital da FACEPE, publicado no DOE nº 89 de 15 de maio de 2015, mais propriamente nos itens 1.4.1. e 



1.4.2, suprimindo os recursos do orçamento da SDS destinados para o Edital para o exercício de 2015, 

no montante global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) provenientes do Programa 

0963 - Apoio Gerencial e Tecnológico às ações da Secretaria de Defesa Social, Ação 4382 - Suporte às 

Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social - Administração Direta. E por fim, informou que para 

atender às despesas no exercício de 2016 estão previstos recursos da SDS, no valor de R$ 846.000,00 

(oitocentos e quarenta e seis mil reais) consoante o que se extrai do item 1.4.4., do edital em 

comento. O quinto e último tópico da reunião que foi sobre o Edital nº 004/2015 da FACEPE, no qual 

foi dada a palavra à Srª Rúbia Oliveira e à Srª Carmem Maciel, servidoras da FACEPE, que informaram 

terem recebido 06 (seis) propostas, não podendo, naquele momento, tornar público os nomes das 

pessoas/pesquisadores que depositaram suas propostas. Informou que o cronograma do Edital sofreu 

um pequeno ajuste para ampliar o prazo das propostas, aumentando a oportunidade de obter um 

projeto viável. Disse ainda que o cronograma seguiria normalmente até a conclusão do processo com a 

possível contratação das propostas aprovadas. Fim da Ata. 

 


