
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMIT, em 22.03.2016 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 11 h 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Iniciada a 86ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões 

(CEMIT), presentes os membros efetivos, convidados e demais participantes relacionados e subscritos 

na ata de presença da reunião, apenso a esta ata, proferidas os agradecimentos e registros de estilo, 

foi tratado do tema Apresentação das Feições Marinhas na Área de Interdição Legal (Decreto Estadual 

Nº 40.923/14) com correlação aos incidentes com tubarões. 

1) O Presidente do CEMIT deu as boas vindas aos membros presentes e deu início à reunião passando 

a palavra ao representante da CPRH, palestrante. 

2) Assis Lacerda iniciou sua apresentação sobre as Feições Litorâneas da Costa do litoral 

Pernambucano, abordando: 

 Estado/Território - Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva; 

 Comparação da população por município na área de interdição legal; 

 Análise do crescimento populacional dos municípios costeiros metropolitanos, envolvidos com 

SUAPE; 

 Ecossistemas - Uso e Ocupação do Solo Região Metropolitana; 

 Aspectos do sítio físico do Recife. Regressão marinha, sedimentos marinhos e seus rios; 

 

 

 

 

SECRETARIA DE 

DEFESA SOCIAL 

 



 Estudo das bacias hidrográficas dos municípios de Olinda, Recife e Jaboatão; 

 Estudo dos arrecifes de franja, praias e foz do estuário nos municípios de Olinda, Recife, Jaboatão e 

Cabo de Santo Agostinho; 

O representante da CPRH, Assis Lacerda, concluiu sua apresentação afirmando: 

 Existir diferenças entre os dois decretos de interdição relacionados à prática de surf, body 

boarding e atividades náuticas similares nas dimensões de toda a orla marítima, pois o 

decreto 40.923, de 2014, ampliou a proibição das atividades para surf, body boarding, de 

esportes aquáticos de mergulho, natação, atividades náuticas e aquáticas similares. 

 Que o CEMIT, pode adotar a orientação das dimensões da faixa litorânea relacionando-a às 

estatísticas existentes em confronto com os locais exatos dos incidentes e suas distâncias 

da linha de praia. Que se pode adotar como orientação a capacidade operacional de ação e 

resposta do Estado incluindo o potencial de ações nas praias com serviço de proteção à 

população (CBMPE) que frequenta as praias nos municípios da área de interdição legal. 

 Salientou a necessidade de análise das áreas semi-abrigadas, mesmo em períodos de marés 

baixas, como na praia de Cadeias ou nas áreas internas dos estuários dos rios 

Jaboatão/Pirapama e Capibaribe/Beberibe.  

3) Finda a apresentação, iniciou-se os debates sobre o tema em comento. Discutiu-se sobre a extensão 

dos termos do Decreto de interdição em vigor perpassando pontos que abordaram as peculiaridades 

das principais bacias e sobre todos os tópicos tratados na apresentação. 

Encaminhamentos: 

O Presidente do CEMIT solicitou que cada membro presente confeccionasse, até o dia 12 de 

abril do corrente ano, considerações com base na legislação e literatura, sobre o que se entende a 

respeito do termo “faixa litorânea” utilizado no Decreto Estadual nº 40.923, de 18 de julho de 2014. 

Busca-se com a consulta à obtenção de uniformidade no entendimento atual do termo, objetivando 

convidar para participar na próxima reunião ordinária do CEMIT as entidades que, direta ou 

indiretamente, possam ser atingidas pelo conteúdo do Decreto supracitado, de modo que as 

informações levantadas forneçam condições à efetivação de regramento que possibilite o perfeito 

desempenho das competências do CBMPE. 

O Presidente do CEMIT agradeceu aos presentes, desejou, ante a proximidade da Páscoa, Feliz Páscoa 

e deu por encerrada a reunião. Fim da Ata. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


