ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO MICRORREGIONAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO LITORAL SUL E BAIXO SUL – MSB/LIS
Aos trinta dias do mês de julho de 2021, às 9h00, em respeito às orientações das
autoridades sanitárias decorrentes da pandemia Covid 19, reuniu-se em sessão
ordinária, de forma virtual, o Colegiado Microrregional de Saneamento Básico do
Litoral Sul e Baixo Sul, conforme previsto no Edital de Convocação, publicado em
24/07/21, nos termos da Lei Complementar n.48 de 10 de junho de 2019. Estiveram
presentes 16 (dezesseis) representantes indicados pelos Prefeitos, e um
representante do Governo do Estado da Bahia, o que garantiu o quórum previsto no
artigo 8º do Anexo IX do Decreto n.19.337 de 14 de novembro de 2019, necessário
para a realização da reunião. Além dos membros do Colegiado Microrregional do
Litoral Sul e Baixo Sul – MSB/LIS acompanharam a reunião, a convite, representantes
do Governo Estadual da Bahia e da Sociologia e Política – Escola de Humanidades
(consultoria da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia
- SIHS). Pelo Governo do Estado: Ana Paula Alcantara dos Anjos, Adélia Andrade
Santos, Carolina Simões, César AbudMelhen, Waldson Pereira Luz Junior,Jonatas
Marques e Karla Parracho; representantes de municípios sem indicação formal:
Camamu - Jorge Kened, Coaraci - Reginaldo Goes, Ubatã - Uranio Andrade, Una –
Osmar Calazans Berbert e Valença - Paulo Roberto Cruz Oliveira; e pela Sociologia e
Política – Escola de Humanidades: Afonso Silva, Alceu Galvão, Bianca Rocha
Alcantara, Elcires Pimenta Freire, Giovani Mattos, Isabella Tritoni, Jorzino Neto, Julia
Moreno Lara, Laura Bernardes, Luciana Barreira, Marcos Moreira, Paula Junqueira,
Thais Garagnani, Tiago Bernardes de Oliveira. A reunião contou com a representação
de 16 (dezesseis) membros do Colegiado Microrregional: dos municípios, Arataca –
Thiago Ferreira Siqueira de Sá, Aratuípe – Valmir Palma, Aurelino Leal – Adalberto de
Oliveira Aguiar, Barro Preto –Vanessa Santos Auto, Cairu – Angelo Cesar Santiago
Fahning, Ibicaraí – Yanca Soares Cruz, Ibirapitanga – Edvaldo Pinto de Souza, Itajuípe
– Leandro Junquilho Cunha, Itapitanga – Claudia dos Santos Correa Esteves, Ituberá
– Thaiana Ferreira Alves, Jaguaripe – Janaína Figueiredo, Jussari – Diego da Silva
Santos, Nilo Peçanha – Danilo César da Silva, Piraí do Norte – Rosiane da Conceição
de Jesus, São José da Vitória – Icaro Juan Q. Batista, Wenceslau Guimarães –
Vailson Pires da Silva; 01 (um) representante do Governo do Estado, Claudio Salles –
SIHS. A reunião foi iniciada às 9h00 pela técnica Julia, da Sociologia e Política –
Escola de Humanidades, dando as boas-vindas a todos os presentes, as orientações
da reunião, os informes gerais e a pauta do dia: Informes gerais; Abertura; Discussão
e apresentação do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) do Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e
encaminhamento para a Consulta Pública e Audiência Pública; Informes sobre a
Consulta Pública e Audiência Pública do PRSB (SAA e SES); Aprovação das
Resoluções do Colegiado Microrregional de abertura da Consulta Pública e
convocação da Audiência Pública. Após a abertura para manifestações, a pauta foi
aprovada por todos os membros do Colegiado da MSB/LIS presentes na reunião. O
representante do Governo do Estado, Sr. Claudio Salles, Diretor de Saneamento
Urbano da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) do Estado da
Bahia, realizou a abertura da reunião. O Sr. Elcires Pimenta, da Sociologia e Política –
Escola de Humanidades, comentou sobre a relevância do que será apresentado e
destacou a importância da participação de todos os municípios e que o MSB/LIS é a
primeira Microrregião de Saneamento Básico do Estado da Bahia a concluir o PRSB.
Em seguida o Sr. Giovani, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, iniciou a
apresentação do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB), dos componentes
(Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário). Após a apresentação
do Sr. Giovani, foi aberta a palavra para manifestações e debates e esclarecido que os
estudos técnicos foram encaminhados por e-mail aos membros do Colegiado

Microrregional da MSB/LIS. O Sr. Alceu Galvão, da Sociologia e Política – Escola de
Humanidades, foi questionado, através do chat da reunião, sobre a forma de
financiamento dos Programas, Projetos e Ações do PRSB da MSB/LIS apresentado, e
esclareceu que as formas são através do orçamento fiscal dos municípios, através das
tarifas relacionadas a prestação dos serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário, recursos não onerosos da união e recursos onerosos, através
de financiamentos. O Sr. Paulo representante do município de Valença, solicitou o
encaminhamento dos produtos do PRSB da MSB/LIS e a Sra. Julia, da Sociologia e
Política – Escola de Humanidades esclareceu que os arquivos relacionados ao PRSB
da MSB/LIS foram enviados por e-mail à todos os membros do Colegiado da MSB/LIS.
O Sr. Valmir representante do município de Aratuípe parabenizou a equipe técnica da
Sociologia e Política – Escola de Humanidades durante a elaboração do diagnóstico
técnico-participativo do PRSB da MSB/LIS e informou que pretende realizar uma
Audiência Pública local para apresentação do PRSB da MSB/LIS, ao que o Sr. Elcires
Pimenta, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades agradeceu o retorno e os
elogios e parabenizou a iniciativa. Os Sr. Marcio Rogério e Leandro, representantes
dos municípios de Aurelino Leal e Itajuípe, pelo chat da reunião, questionaram a forma
de financiamento dos Programas, Projetos e Ações do PRSB da MSB/LIS, ao que o
Sr. Alceu Galvão, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, esclareceu que
as formas são através do orçamento fiscal dos municípios, através das tarifas
relacionadas a prestação dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário, recursos não onerosos da união e recursos onerosos, e que a partir do valor
de investimentos previstos no PRSB da MSB/LIS, os representantes dos municípios
deverão repactuar o contrato com a EMBASA com base nas metas de universalização
previstas no PRSB da MSB/LIS, onde a concessionária opera os sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário e informou sobre a necessidade da
definição da agência reguladora. O Sr. Thiago, representante do município de Arataca,
questionou como ficará o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB frente ao
Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB da MSB/LIS. O Sr Alceu Galvão, da
Sociologia e Política – Escola de Humanidades, esclareceu que o PRSB da MSB/LIS é
superveniente ao PMSB, que os representantes dos municípios da MSB/LIS deverão
adequar os PMSB com as metas de universalização apresentadas no PRSB da
MSB/LIS. O Sr. Osmar, representante do município de Una informou que tem
problemas para estabelecer tarifas relacionadas a prestação dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário e gostaria de saber se o consumidor
será impactado com a implantação das tarifas (Água e Esgoto). O Sr. Alceu Galvão,
da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, destaca que o PRSB da MSB/LIS
não se refere aos Resíduos Sólidos e que os consumidores já pagam as tarifas para o
abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos, continuando a pagar com a
implantação do PRSB da MSB/LIS. O Sr. Thiago, representante do município de
Arataca questionou, então, sobre os Resíduos Sólidos e o Sr. Elcires Pimenta, da
Sociologia e Política – Escola de Humanidades esclareceu que nesse momento
permanece como está no Plano Municipal de Saneamento Básico já elaborados pelos
municípios da MSB/LIS, sendo complementado pelo Sr. Alceu Galvão que informa que
o Estado optou por tratar no PRSB da MSB/LIS os componentes (Água e Esgoto)
nesse momento e que os Resíduos Sólidos terão um arranjo específico. Em
complementação a Adelia, representante da SIHS-BA, esclareceu que existe, pelo
Estado, um Plano Estadual de Resíduos Sólidos tratado pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, que está em discussão com alguns Consórcios de
Municípios. O Sr. Valmir, representante do município de Aratuípe informa que a
EMBASA dispende pouco investimento no município, ao que o Sr. Alceu Galvão
informou que a EMBASA precisa repactuar todos os contratos referentes a prestação
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos sistemas que a
concessionária opera nos municípios da MSB/LIS até 30/03/2022, com as metas de
universalização apresentadas no Plano Regional de Saneamento Básico da MSB/LIS.

Em seguida o Sr. Afonso, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, colocou
o PRSB da MSB/LIS, componentes (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário)
para aprovação nominal dos membros do Colegiado Microrregional da MSB/LIS, o
qual foi aprovado pelos membros presentes no momento da votação. Passando ao
próximo item da pauta o Sr. Afonso apresentou as Resoluções do Colegiado
Microrregional para a abertura da Consulta Pública e para a convocação de Audiência
Pública do PRSB da MSB/LIS. Sem manifestações em contrário, as Resoluções foram
aprovadas pelos membros do Colegiado da MSB/LIS presentes na reunião. Os
participantes foram informados de que os documentos e outras informações relativas à
Consulta Pública e Audiência Pública do PRSB/LIS estarão disponíveis no site da
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS-BA).
Tratados todos os itens de pauta, a reunião foi encerrada.

