ATA DE REUNIÃO COMITÊ TÉCNICO DA MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO
BÁSICO LITORAL SUL E BAIXO SUL - BA
Aos oito dias do mês de setembro de 2021, as 9h00 em respeito às orientações das
autoridades sanitárias decorrentes da pandemia Covid 19, reuniu-se de forma virtual, o
Comitê Técnico da Microrregião de Saneamento Básico do Litoral Sul e Baixo Sul, nos
termos da Lei Complementar nº 48 de 10 de Junho de 2019. Estiveram presentes 29
(vinte e nove) representantes das prefeituras dos municípios da MSB-LIS e 01 (um)
representante do governo de estado. Além dos membros, acompanharam a reunião
como convidados, representantes da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
do Estado da Bahia e da Sociologia e Política - Escola de Humanidades (consultoria da
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS). Os
seguintes membros do Comitê Técnico da MSB-LIS estiveram presentes: Governo do
Estado – Karla Parracho e Melo; Arataca – Salvio Oliveira Santos, Aureliano Leal –
Celicleide Quaresma Lobo, Barro Preto – Eduardo Libarino de Oliveira, Buararema –
Luana Santos Lemos, Camamu – Tiago Caetano Basílio, Canavieiras – Sara dos Santos
Pinto, Coaraci – Reginaldo Goes Lima Neto, Ibicaraí – Arthur Santana Peixoto, Igrapiúna
– Lazaro José da Hora, Ilhéus – Hermano Fahining Ferreira Magno, Itaju do Colônia –
Adalberto de Oliveira Aguiar, Itajuípe – Luis Ricardo Silva Santos, Itapé – Armando
Magalhães Ribeiro, Itapitanga – Iury Wilard Ferreira Santos, Ituberá – Carlos Emanoel
Alves Calliga, Jaguaripe – Janaína Angélica Ribeiro Figueredo, Jussari – Diego da Silva
Santos, Maraú – Jorge Robson Oliveira dos Santos, Mascote – Elisangela Brito dos
Santos Magalhães, Nilo Peçanha – Danilo César da Silva, Piraí do Norte – Rosiane da
Conceição de Jesus, Presidente Tancredo Neves – Iane Santos Bulhões, Santa Luzia
– Ricardo Andrade, São José da Vitória – Gabriela Patrícia Santos, Teolândia – Jurandy
de Melo Almeida, Ubaitaba – Jonatas Nery, Ubatã – José Uranio de Andrade, Una –
Mateus Endringer Caliman e Valença – Márcia Cristina Alves do Lago. Também
estiveram presentes: Carlos Fernando Gonçalves de Abreu, Superintendente de
Saneamento da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia,
neste ato representando o Secretário Geral da MSB/LIS, Leonardo Góes; Jonatas
Gerson Santos Marques representante da SIHS e a seguinte equipe técnica da
Sociologia e Política: Afonso Silva, Bianca Rocha Alcantara, Giovani Mattos, Jorzino
Neto, Julia Moreno Lara, Laura Bernardes, Paula Junqueira, Suely Komatsu, Thais
Garagnani e Tiago Bernardes de Oliveira. Foi registrada, ainda, a presença do Sr. Jorge
Bruno, do município de Camacan, que não apresentou ofício com a indicação como
substituto do representante do município, Sr. Julio Cesar de Oliveira Matos, falecido.
A reunião foi iniciada às 9h pela técnica Julia, da Sociologia e Política - Escola de
Humanidades, dando as boas-vindas a todos os presentes, apresentando as
orientações gerais da reunião e passando a palavra para o Carlos Fernando Gonçalves
de Abreu, Superintendente de Saneamento da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento do Estado da Bahia (SIHS-BA), neste ato representando o Secretário Geral
da MSB/LIS, Leonardo Góes Silva, que realizou a abertura da reunião, saudando a
todos os presentes e destacando que esse é um importante passo para chegar ao
PRSB, um trabalho conjunto entre a SIHS e a Sociologia e Política, tendo como
fundamental o apoio de todos os municípios envolvidos. Em seguida, a técnica Julia
apresentou a proposta de pauta do dia, conforme segue: abertura, apresentação do
resultado da Consulta e Audiência Pública do Plano Regional de Saneamento Básico –
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES);
Encaminhamento ao Colegiado Microrregional do Plano Regional de Saneamento
Básico (SAA e SES) para aprovação final; encerramento. A pauta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Afonso, da Sociologia e Política, apresentou as
contribuições obtidas através da Consulta Pública, lembrando que na reunião de
30/07/2021 o Colegiado Microrregional aprovou as Resoluções nº 08 e 09, sendo que a
primeira abriu o prazo de 30 (trinta) dias para a Consulta Pública, concluído às 24hs do
dia 30/08//2021, e a segunda agendou a Audiência Pública para o dia 11/08/2021. Sobre

a Consulta Pública, o Sr. Afonso informa que foram recebidas duas contribuições
através do formulário disponibilizado no site da SIHS, juntamente com todas as
informações referentes ao PRSB. A primeira contribuição, do Sr. Anésio Miranda
Fernandes, da SIHS, apresentou como comentários e sugestões: “Importante veículo
para definição de políticas públicas”. A segunda contribuição, do Sr. Luciano Robson
Rodrigues Veiga, da AMURC E CDSLS, apresentou como comentários e sugestões:
“participar dos debates”. Com base nessas contribuições a equipe técnica avaliou que
as mesmas não acarretaram nenhuma alteração do PRSB. Ato contínuo o Sr. Giovani,
também da Sociologia e Política, apresentou a revisão do PRSB, iniciando com a linha
do tempo dos eventos de controle social e depois relacionando as demais contribuições
da Audiência Pública, recepcionadas na versão final do Plano: (i) no Relatório de
Diagnóstico, incorporação da informação acerca da elaboração do Plano Estadual de
Segurança Hídrica pela SIHS; (ii) no Relatório de Prognóstico, inserção das metas
quantitativas de cada um dos municípios, tais metas já constavam em cada um dos
prognósticos municipais e foram trazidas de forma compilada para o Prognóstico
Regional; (iii) no Relatório de Programas, Projetos e Ações, foram realizadas as
alterações no capítulo resumo com os investimentos do urbano e do rural, maior
detalhamento das comunidades tradicionais no capítulo de diretrizes para o saneamento
rural e estimativa de custo para o programa de Gestão Estruturante. Em destaque foi
informado que não houve alterações nos valores de investimentos previstos. Concluída
a apresentação o Sr. Afonso abriu a palavra para manifestação dos membros do Comitê
Técnico da MSB/LIS sobre os procedimentos de Consulta Pública e Audiência Pública
e sobre as contribuições finais do PRSB. Não havendo manifestações a palavra foi
retomada pelo Sr. Giovani para apresentar a versão final do PRSB, componentes SAA
e SES.
Ao final da apresentação o Sr. Afonso abriu a palavra para esclarecimentos, destacando
que os arquivos em versão final estão disponíveis para consulta dos membros do
Comitê Técnico da MSB/LIS na plataforma digital do projeto e que os membros do
Colegiado Microrregional receberam os mesmos por e-mail, com 05 (cinco) dias de
antecedência da reunião agendada para 09/09/2021, as 9h00. Não havendo
manifestações deu início a aprovação por meio de declaração do voto nominal para a
aprovação de encaminhamento da versão final dos diagnóstico, prognóstico e
programas, projetos e ações do Plano Regional de Saneamento Básico (Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário) para o Colegiado
Microrregional da MBS/LIS para os membros do Colegiado Microrregional aprovarem.
Todos os presentes no momento da votação foram favoráveis a aprovação. A Sra. Julia,
com a palavra, solicitou o apoio para a confirmação da participação das prefeitas
eprefeitos ou seus representantes, através de ofício, na reunião do Colegiado
Microrregional. O Sr. Iury, solicitou esclarecimentos quantos aos próximos passos, ao
que o Sr. Afonso respondeu informando que as próximas reuniões deverão ser
agendadas pelo Secretário Geral. Tratados todos os itens de pauta, a reunião foi
encerrada pelo Sr. Carlos Fernando Gonçalves de Abreu.

