ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO MICRORREGIONAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO LITORAL SUL E BAIXO SUL DA BAHIA – MSB/LIS
Aos nove dias do mês de setembro de 2021, as 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 01/09/2021,
nos termos da Lei Complementar n. 48 de 10 de junho de 2019. Estiveram presentes 20
(vinte) 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-BA). Pelo Governo do
Estado: Adélia Andrade Santos, Jonatas Gerson Santos Marques, Karla Parracho e
Melo; pela Embasa: Adnovaldo Borges Dias, Arnor de Oliveira Fernandes Junior, Felipe
Antonio Nascimento Madureira, Sidreia Santos de Oliveira, e pela Sociologia e Política
– Escola de Humanidades: Afonso Silva, Alceu Galvão, Bianca Rocha Alcantara,
Isabella Tritone, Jorzino Neto, Julia Moreno Lara, Laura Bernardes, Marcos Moreira,
Paula Junqueira, Thais Garagnani, Tiago Bernardes de Oliveira. Estiveram presentes,
ainda, Cláudio Queiroz, da Secretaria de Governo do município de Valença, Renata
Beatriz Sousa dos Santos, que não se identificou, Jorge Robson, do município de
Maraú, Reginaldo Goes de Lima Neto, do município de Coaraci, Arnando Magalhães
Ribeiro, do município de Itapé os quais não apresentaram ofício para representação de
seus municípios na reunião do Colegiado Microrregional. A reunião contou com a
participação de 21 (vinte e um) representantes do Colegiado Microrregional da MSB/LIS
pelos municípios: Arataca – Thiago Ferreira, Aratuípe – Valmir da Palma Silva, Aurelino
Leal – Celicleide Quaresma Lobo, Barro Preto – Vanessa Santos Auto, Buerarema –
Luana Santos Lemos, Camamu – Tiago Caetano Basílio, Ibicaraí – Yanca Soares Cruz,
Igrapiúna – Licimara Oliveira Silva, Ilhéus – Vice Prefeito Adalberto Galvão, Itajuípe –
Vice Prefeito Leandro Junquilho Cunha, Itapitanga – Claudia dos Santos Correa, Ituberá
– Thaiana Ferreira Alves, Jaguaripe – Janaína Angélica Figueiredo, Jussari - Diego da
Silva Santos, Maraú – Bruna Fonseca, Nilo Peçanha – Danilo Cesar da Silva, Piraí do
Norte – Rosiane da Conceição de Jesus, Presidente Tancredo Neves – Lais Venceslau
Mendes, Una – Alison de Oliveira Lemos e Valença – Marcia Cristina Alves do Lago;
pelo Governo do Estado Leonardo Ramacciotti Miranda, Chefe de Gabinete da SIHSBA, neste ato representando o Secretário Geral da MSB/LIS, Leonardo Góes Silva. A
reunião foi iniciada às 9h00 pela técnica Julia, da Sociologia e Política – Escola de
Humanidades, dando as boas-vindas a todos os presentes apresentando as orientações
da reunião e alguns informes gerais. O Sr. Leonardo Ramaciotti Miranda, Chefe de
Gabinete da SIHS-BA, nessa ocasião representando o Secretário Geral da MSB/LIS
saudou a todos e deu como iniciada a reunião. Em seguida foi apresentada, pela Julia,
da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, a pauta da reunião: informes gerais;
apresentação do resultado da Consulta e Audiência Pública do Plano Regional de
Saneamento Básico (PRSB) da MSB/LIS, componentes Sistema de Abastecimento de
Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES); aprovação final do Plano
Regional de Saneamento Básico - PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS; e encerramento.
Após a apresentação da pauta, o Sr. Leonardo Ramacciotti Miranda se manifestou pela
aprovação da mesma e abriu a palavra para manifestações. O Sr. Claudio Queiroz da
Secretaria de Governo do município de Valença, com a palavra, informou que estava
acompanhado da Sra. Marcia Cristina Alves do Lago, representante do Prefeito Sr. Jairo
de Freitas Baptista para a reunião do Colegiado Microrregional, e que gostaria de
apresentar uma questão de ordem. O Sr. Claudio Queiroz pontuou que, em seu

entendimento, o processo de regionalização do saneamento básico, através desse
Colegiado Microrregional, não significa a adesão ou a transferência dos direitos do
município para o estado. Conforme explanação, ao avaliar o material técnico que
compõe o Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS,
verificou que o mesmo trata de concessões e que o município de Valença, tendo uma
autarquia que trata de água e esgoto, entende que nesse momento não deve transferir
ao estado uma eventual avaliação de concessão ou parceria público privada e, ainda,
solicita que conste em ata que não transfere ao estado o poder de estabelecer uma
concessão ou uma eventual Parceria Público-Privada (PPP) do saneamento do
município de Valença. O Sr. Leonardo Ramacciotti Miranda esclareceu que na reunião
será apresentado para o Colegiado da MSB/LIS é a versão final do Plano Regional de
Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS, que há a ciência de que o
município de Valença tem um SAAE e não está sendo votada essa transferência.
Retomando a palavra o Sr. Claudio Queiroz informou que entende que não está
explícito, mas que há a possibilidade de se estabelecer uma parceria e gostaria de
alertar os outros municípios. Destacou, ainda, que essa é a posição do município de
Valença no momento, que poderá rever no futuro. O Sr. Leonardo Ramacciotti Miranda
complementa que o município de Valença tem autonomia e que seu posicionamento
será registrado em ata. O Afonso, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades,
informou que o município de Itabuna solicitou ao Comitê Técnico e ao Colegiado da
MSB/LIS autorização para que eles façam uma parceria público privada e foi aprovado,
sendo importante que, quando o Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA
e SES) da MSB/LIS for aprovado e iniciar sua execução, o Prefeito de Valencia envie
um ofício ao Secretário Geral da MSB/LIS solicitando a manutenção da autarquia e,
dessa forma, o assunto pode ser discutido pelo Comitê Técnico e pelo Colegiado da
MSB/LIS e, assim, o processo ficará documentado em todas as instancias da
microrregião. A Sra. Adélia Andrade Santos complementou, reforçando a fala do Sr.
Leonardo Ramacciotti Miranda, que formalmente representa o Secretário Geral da
MSB/LIS. Informou que foi realizada reunião explicando o novo marco de saneamento
ambiental e que ele prevê a organização de blocos regionais ou microrregiões. Nesse
sentido, a Bahia se antecipou e instituiu as microrregiões. Essa fase, que é de
modelagem inicial, necessita da elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico,
assim como alguns municípios fizeram seus próprios Planos Municipais de Saneamento
Básico e nessa microrregião existem várias situações e muitas delas têm suas
particularidades, com empresas próprias, por exemplo. A lei é clara na guarda e
proteção dos municípios, o que ela também é clara é que o município adere ao sistema
regional, porque o planejamento passa a ser regional, então a compulsoriedade não é
a obrigação de passar a ser operado pela Embasa, ou por uma empresa privada, a
compulsoriedade é de adesão ao sistema de planejamento regional. A Sra. Adélia
Andrade Santos se comprometeu a encaminhar uma série de documentos sobre isso e
reforçou que a municipalidade tem participado do Comitê Técnico e do trabalho que vem
sendo executado. A ideia é que possam ser realizados seminários, para que o papel do
Comitê Técnico possa ser aprofundado, então esse Colegiado não vai se esgotar
quando aprovar o Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da
MSB/LIS, ele continuará funcionando em relação a gestão do saneamento nessa região.
O Sr. Claudio Queiroz, em resposta, agradeceu a Sra. Adélia Andrade Santos e
destacou que o município de Valencia entende a necessidade de se discutir
regionalmente e buscar cumprir o marco regulatório, mas gostaria de registrar a
competência do município para decidir como será a operação de seu sistema e vê que
a lei também busca colocar os municípios em conjunto pois muitos não teriam a
oportunidade de fazer isso sozinhos. Após a abertura para manifestações, a pauta foi
aprovada por unanimidade.
Em seguida, o Afonso, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, apresentou
as contribuições obtidas durante o período de Consulta Pública do Plano Regional de

Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS, lembrando que em 29/07/2021
ocorreu a reunião do Comitê Técnico da MSB/LIS e este autorizou o encaminhamento
para o Colegiado Microrregional que, na reunião de 30/07/2021, aprovou as Resoluções
nºs 08 e 09, publicadas no Diário Oficial do Estado da Bahia em 31/07/2021, sendo que
a primeira abriu o prazo de 30 (trinta) dias para a Consulta Pública, concluído às 24hs
do dia 30/08/2021, onde todos os documentos referentes ao Plano Regional de
Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS foram disponibilizados no site
da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Governo da Bahia (SIHS-BA),
e a segunda agendou a Audiência Pública para o dia 11/08/2021, as 9h00. As
Resoluções e suas determinações atenderam o disposto na Lei Complementar n.
48/2019 e Decreto Estadual n. 19.337/2019. Sobre a Consulta Pública, o Afonso, da
Sociologia e Política – Escola de Humanidades, informa que foram recebidas duas
contribuições através do formulário disponibilizado no site da SIHS-BA, juntamente com
todas as informações referentes ao Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB
(SAA e SES) da MSB/LIS. A primeira contribuição, do Sr. Anésio Miranda Fernandes,
da SIHS-BA, 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 da Sociologia
e Política, Escola de Humanidades, avaliou que as mesmas, não acarretaram nenhuma
alteração no Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS.
Ato contínuo o Sr. Alceu Galvão, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades,
apresentou informações sobre o Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA
e SES) da MSB/LIS, iniciando com a linha do tempo dos eventos de controle social
realizados da MSB/LIS 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-BA; (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 houveram alterações nos valores de investimentos previstos no Plano Regional
de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS. Concluída a apresentação,
o Afonso, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, abriu a palavra para
manifestação dos membros do Colegiado Microrregional da MSB/LIS sobre os
procedimentos de Consulta Pública e Audiência Pública e sobre as contribuições finais
do Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS. Não
havendo manifestações a palavra foi retomada pelo Sr. Alceu Galvão, da Sociologia e
Política – Escola de Humanidades, para apresentar a versão final do Plano Regional de
Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS, que é uma síntese das
informações já apresentadas. Ao término da apresentação o Afonso, da Sociologia e
Política – Escola de Humanidades, abriu a palavra para a manifestação dos membros
do Colegiado Microrregional. O Sr. Valmir da Palma Silva, do município de Aratuípe, se
manifestou solicitando esclarecimento sobre qual será a contrapartida do Estado, fonte
de captação de recursos etc, considerando que os investimentos previstos são da ordem
de vinte e dois milhões e o município tem poucos recursos financeiros. O Sr. Alceu
Galvão, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, respondeu informando que
o Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS, é fonte de
acesso de recursos federais, quanto ao questionamento, especificamente, a fase atual
é a que dá um norte e um número para a universalização. Com isso a MSB/LIS poderá
buscar recursos de três formas: não oneroso, seja pelo governo estadual ou federal, ou
até o município, porém no atual momento há uma escassez desses recursos; eventual

realização de parcerias, que serão definidas pela microrregião; e as tarifas, que terão
que ser definidas, dentre outros diversos critérios, para atingir os objetivos da
universalização. O Sr. Valmir da Palma Silva, do município de Aratuípe, complementa,
ainda, que a gestão municipal é recente e que não há muitas informações disponíveis
sobre a situação atual do saneamento, houve, há muito tempo, com recursos próprios,
a instalação de uma rede de esgoto, porém sem eficácia, pois o lançamento não é
adequado. A Sra. Marcia Cristina Alves do Lago do município de Valença, pedindo a
palavra, solicitou informações quanto aos próximos passos e, também, sobre a
possibilidade de solicitar uma reunião extraordinária na MSB/LIS. O Sr. Leonardo
Ramacciotti Miranda informou que poderá encaminhar um ofício ao Secretário Geral da
MSB/LIS, solicitando a reunião e informando a pauta, para convocação. O Afonso, da
Sociologia e Política – Escola de Humanidades, complementou que a primeira reunião
a ser convocada será com o Comitê Técnico que, aprovando o encaminhamento da
pauta, faz a convocação da reunião do Colegiado Microrregional. Sem mais
manifestações, o Afonso, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades, passou ao
próximo item de pauta, a votação nominal para aprovação final do Plano Regional de
Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS, lembrando que no dia
08/09/2021, foi realizada reunião do Comitê Técnico da MSB/LIS cujos membros
aprovaram o encaminhamento da versão final do PRSB (SAA e SES) da MSB/LIS ao
Colegiado Microrregional e, ainda no dia 08/09/2021, a partir das 14h00, foi realizada
reunião do Conselho Participativo, onde também foram apresentadas todas as
informações do Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES) da
MSB/LIS, com ciência de todos os membros presentes na reunião sobre a apresentação
ao Colegiado Microrregional. Foi destacado, ainda, que todos os documentos foram
encaminhados com 05 (cinco) dias de antecedência para os membros do Colegiado da
MSB/LIS, conforme Regimento Interno e que, também, todos os arquivos como o
Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento da
Microrregião; Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Prognóstico,
Cenário de Referência, Objetivos e Metas); Relatório dos Programas, Projetos e Ações
e Programação da Execução e Relatório dos Indicadores de Desempenho
(Monitoramento e Avaliação) do Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA
e SES) da MSB/LIS estão disponíveis no site da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento do Governo da Bahia (SIHS-BA) e na plataforma da MSB/LIS, que pode
ser acessada com login e senha pelos membros do Comitê Técnico da MSB/LIS. Todos
os representantes do Colegiado da MSB/LIS presentes no momento da votação foram
favoráveis a aprovação do Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e SES)
da MSB/LIS. Ao manifestar seu voto, a Sra. Rosiane da Conceição de Jesus,
representante do município de Piraí do Norte, pediu que fosse registrada o seu
agradecimento a Sociologia e Política – Escola de Humanidades e a Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Governo da Bahia (SIHIS-BA), uma vez que
acompanhou todo o trabalho realizado, participando do Comitê Técnico e do Colegiado
Microrregional da MSB/LIS. Também ao manifestar seu voto, a Sra. Márcia Cristina
Alves do Lago, representante do município de Valença, colocou que, considerando que
dentre todos os itens tratados no material colocado para aprovação da plenária,
identificou uma pauta que sugere a possibilidade de o estado buscar parecerias público
privadas para viabilizar a implantação das ações nos municípios para atendimento do
marco regulatório do saneamento. Dessa forma, considerou que a pauta poderia ser
interpretada erroneamente como transferência da competência do município de Valença
para o estado da Bahia, no tocante a sua autonomia em realizar essa captação. Por fim,
registrou o voto do município com ressalva, explicitando, como já feito no início da
reunião pelo Sr. Claudio Queiroz, da Secretaria de Governo do município de Valença,
que o município não adere ao Plano Regional de Saneamento Básico – PRSB (SAA e
SES) da MSB/LIS quanto a transferência de sua competência e autonomia para
executar qualquer captação de parcerias público privadas. Tratados todos os itens de
pauta, o Sr. Alceu Galvão, da Sociologia e Política – Escola de Humanidades

apresentou seus agradecimentos, bem como o representante do Secretário Geral da
MSB/LIS, o Sr. Leonardo Ramacciotti Miranda da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento do Governo da Bahia (SIHS-BA), que encerrou a reunião.

