ATA DE REUNIÃO COMITÊ TÉCNICO MICRORREGIONAL DE SANEAMENTO
BÁSICO LITORAL SUL E BAIXO SUL - BA
Aos dez dias do mês de março de 2021, 10h, em respeito às orientações das
autoridades sanitárias decorrentes da pandemia Covid 19, reuniu-se de forma virtual, o
Comitê Técnico de Saneamento Básico do Litoral Sul e Baixo Sul do Estado da Bahia,
nos termos da Lei Complementar 48 de 10 de Junho de 2019.
Estiveram presentes 19 representantes das prefeituras, 3 representantes do governo de
estado. Os representantes mencionados foram indicados por meio de Ofício do Chefe
do Executivo. Além dos membros, acompanharam a reunião como convidados,
representantes da EMBASA e da Sociologia e Política – Escola de Humanidades
(consultoria da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia
– SIHS).
Estiveram presentes: Adalberto Aguiar - Itaju do Colônia, Adélia Andrade Santos SIHS/EMBASA, Adnovaldo Borges Dias - EMBASA – USI, Afonso Silva – FESPSP,
Alceu Galvão – FESPSP, Almir Melo Jr. – Itabuna, Arnor de Oliveira Fernandes Junior A-DI, Arthur Peixoto – Ibicaraí, Carlos Emanoel Calliga – Ituberá, Cecilia Gomes –
FESPSP, Celicleide Lobo - Aurelino Leal, Danilo Cesar - Nilo Peçanha, Diego da Silva
Santos – Jussari, Elcires Pimenta – FESPSP, Iury Willard – Itapitanga, Felipe Antônio
Nascimento Madureira - EMBASA – USI, Gabriela von Ellenrieder - FESPSP, Hermano
Fahning Magno – Ilhéus, Iane Bulhões - Presidente Tancredo Neves, João Ramos Comunicação EBA, Jonatas Gerson Santos Marques – SIHS, Jônatas Nery – Ubaitaba,
Jorzino Neto – FESPSP, Julia Moreno Lara – FESPSP, Karla Parracho - SIHS, Larissa
Guerra da Silva – SIHS, Laura Bernardes – FESPSP, Lazaro da Hora – Igrapiúna,
Leonardo Góes – SIHS, Luana Lemos – Buerarema, Luciana Barreira – FESPSP,
Luciano Moura Costa Doria – PRTN, Luiz A. F. Freitas – Uruçuca, Márcia Lago –
Valença, Marcos Moreira – FESP, Mateus Endringer Caliman – Una, Paula Junqueira –
FESPSP, Paulo Cezar Magalhaes - PRT, Reginaldo Goes Lima Neto – Coaraci, Ricardo
Oliveira Torres – PRTN, Rosiane da Conceição de Jesus - Piraí do Norte, Suely
Komatsu – FESPSP, Vailson Silva - Wenceslau Guimarães, Ana Paula Alcantara dos
Anjos, Carolina Simões, Daniela Silva Novaes.
A reunião foi iniciada às 10h pela técnica Julia Moreno Lara, da Sociologia e Política –
Escola de Humanidades, dando as boas-vidas a todos os presentes, apresentando as
orientações gerais da reunião e passando a palavra para o Professor Elcires Pimenta,
também da Sociologia e Política, que abriu uma rodada de apresentação dos
participantes. Em seguida, o Sr. Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do
Estado da Bahia, Leonardo Góes, pontuou a importância da participação dos
municípios, explicou a forma de estruturação da Autarquia e apresentou a pauta da
reunião: 1. apreciação das seguintes propostas de regimentos em caráter preliminar proposta de Regimento Interno do Colegiado Microrregional e proposta do Regimento
Interno do Comitê Técnico; 2. conhecimento da proposta do Regimento Interno do
Conselho Participativo; 3. composição das Câmaras Técnicas denominadas (Comitê de
Coordenação e Comitê Executivo) da Microrregião para a discussão do Plano Regional
de Saneamento Básico (PRSB) da MSB Litoral Sul e Baixo Sul. Dando continuidade, a
técnica Julia apresentou os informes gerais, a saber: apresentação dos representantes
indicados para a composição do Comitê Técnico dos 39 municípios que formalizaram
através de Ofício e dos dois municípios da Microrregião que ainda não indicaram
formalmente seus representantes (Itepé e Jaguaripe); apresentação dos representantes
indicados para a composição do Conselho Participativo das 17 Câmaras Municipais que
formalizaram através de Ofício e as cinco Entidades da Sociedade Civil que
manifestaram interesse em resposta ao Edital 02/2021 publicado no dia 13/02 no Diário
Oficial; apresentação dos representantes indicados para a composição das Câmaras

Técnicas (Comitês de Coordenação e Executivo), dos oito municípios que formalizaram
por meio de preenchimento de ficha assinada pelo membro do Comitê Técnico. Ato
contínuo, foi apresentada a proposta de agenda para o próximo período: dia 13/03/21
(Sábado), prazo final para o recebimento das inscrições das entidades da sociedade
civil e recebimento da indicação de integrantes do Conselho Participativo, por parte dos
poderes Legislativo Municipais e Estadual; dia 16/03/21 (Terça-feira), 10h, Reunião do
Colegiado Microrregional, nos termos do § 3º do artigo 27; dia 17/03/21 (Quarta-feira),
publicação de resolução com integrantes do Conselho Participativo e convocação para
reunião de sua posse no dia 22/03/21; dia 22/03/21 (Segunda-feira),, 10h, reunião para
posse dos integrantes do Conselho Participativo, para manifestação sobre o Regimento
Interno do Colegiado Microrregional e para apreciação e aprovação do seu Regimento
Interno; dia 24/03/21 (Quarta-feira), 10h, reunião do Comitê Técnico (Câmaras Técnicas
– Comitês de Coordenação e Executivo), com a seguinte proposta de pauta:
apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Prognóstico do PRSB da MSB
LSBS. O Professor Pimenta retomou a palavra explicando como seria a dinâmica do dia
para a apreciação e aprovação das propostas apresentadas.
Conforme a programação, em seguida, a Professora Sueli Komatsu, da Sociologia e
Política, abriu a parte técnica da reunião com a apresentação da proposta de Regimento
Interno do Colegiado Microrregional, que deve seguir o seguinte rito jurídico até sua
aprovação: analisado pelo Comitê Técnico em 1ª instância; ser aprovado pelo Colegiado
Microrregional em caráter preliminar; ser colocado para oitiva do Conselho Participativo;
ser reavaliado pelo Comitê Técnico; e ser deliberado e aprovado, em caráter definitivo,
pelo Colegiado Microrregional. Foi aberta a palavra para os participantes para os
esclarecimentos necessários. Posteriormente, o Professor Alceu Galvão, da Sociologia
e Política – Escola de Humanidades, deu prosseguimentos às tratativas para aprovação
do encaminhamento do documento, em chamada nominal a cada um dos membros do
Comitê Técnico presentes. O documento foi aprovado com 18 votos favoráveis
manifestos.
O segundo item de pauta, também conduzido pela Professora Sueli, foi a apresentação
do Regimento Interno do Comitê Técnico, que deve seguir o seguinte formalidade até
sua aprovação: analisado e aprovado pelo Comitê Técnico; as alterações serão objeto
de Deliberação pelo Colegiado Microrregional. Da mesma forma, o Professor Alceu deu
sequência aos esclarecimentos de dúvidas e abriu o processo de votação. O documento
foi aprovado com 19 votos favoráveis manifestos.
O terceiro item de pauta foi apresentado, do mesmo modo, pela Professora e tratou da
apresentação da proposta de Regimento Interno do Conselho Participativo, pontuando
as etapas até sua aprovação final: ser analisado pelo Comitê Técnico; ser analisado e
aprovado pelo Conselho Participativo; as alterações serão objeto de Deliberação pelo
Colegiado Microrregional. O Professor Alceu deu sequência aos esclarecimentos de
dúvidas e abriu o processo de votação. O documento foi aprovado com 17 votos
favoráveis manifestos.
A proposta de composição das Câmaras Técnicas denominadas (Comitê de
Coordenação e Comitê Executivo) da Microrregião para a discussão do Plano Regional
de Saneamento Básico (PRSB) da MSB Litoral Sul e Baixo Sul, foi igualmente
apresentada e aprovada com 19 votos favoráveis manifestos.
Tratados todos os itens de pauta, a reunião foi encerrada.

