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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 1 

INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRADA COM OS SEIS 2 

MUNICÍPIOS DO GRUPO A: MURITIBA, SAUBARA, SANTO AMARO, CACHOEIRA, 3 

SÃO FÉLIX, MARAGOGIPE. 4 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 5 

na sala de reunião virtual, por meio da Plataforma Teams, teve início a Audiência Pública 6 

Virtual dos Planos Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de forma 7 

integrada com os seis municípios do grupo A: Muritiba, Saubara, Santo Amaro, 8 

Cachoeira, São Félix, Maragogipe, vinculado ao contrato de prestação de serviço do 9 

Consórcio Brasilencorp/Brencorp nº 047/2018, conduzida pela consultora técnica e 10 

mediadora do consórcio Brasilencorp/Brencorp, Senhora Daniela Carvalho, Especialista 11 

em Gestão Ambiental, em Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável e 12 

Comunidade Tradicional. Estiveram presentes os seguintes membros da equipe técnica, 13 

Senhor Aurélio Pessoa Picanço, Engenheiro Sanitarista, Especialista em Resíduos 14 

Sólidos, Thayse da Silva Invenção, Urbanista, Driele Ferreira de Oliveira Reis, 15 

Engenheira Sanitarista e Ambiental e especialista em Ecologia e Intervenções 16 

Ambientais, Mayara Santana Borges, Engenheira Sanitarista e Mestre em Meio 17 

Ambiente, Águas e Saneamento, Maria Gabriela Santos Bezerra, funcionária da empresa 18 

Brencorp. Representantes da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, representando 19 

o Secretário Luís Maurício Bacellar Batista, a Chefe de Gabinete Senhora Giulliana Brito, 20 

Coordenador Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur 21 

Nacional Bahia, Senhor Jaime Salgado, Coordenador Ambiental João dos Santos 22 

Santana Júnior, Coordenadora Socioambiental da Gerenciadora Senhora Elizabeth 23 

Domingos, Consultor especialista do Banco Interamericano Desenvolvimento (BID) 24 

Senhor André Sampaio e os respectivos representantes dos comitês gestores do 25 

PMGIRS dos municípios de Muritiba, Saubara, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, 26 

Maragogipe. Constaram na Pauta: 1) Abertura da audiência pública: recepção virtual 27 

dos participantes, fala de boas-vindas do represente da SETUR, Explanação das regras 28 

de convivência e abertura dos trabalhos; 2) Apresentação do vídeo panorama com 29 

resumo do processo de elaboração do PMGIRS; Papel do comitê gestor na elaboração 30 

do PMGIRS, Resumo Executivo do PMGIRS; 3) Discussão, pelos participantes; 4) 31 

Encerramento com apresentação do vídeo com relato dos representantes dos comitês 32 

do PMGIRS e munícipes, fala final do representante da SETUR; 5) Informes, 33 

compartilhamento do formulário de avaliação, via chat da audiência pública e via link no 34 

site: www.residuosbts.com. Após apresentação da pauta, a mediadora deu por aberta a 35 

audiência pública virtual, apresentando as regras de convivência e abertura dos 36 

trabalhos, informando que os participantes, acionem o microfone no modo mudo e 37 

coloquem os celulares no modo silencioso, evitando, assim, intercorrência no momento 38 

da apresentação do conteúdo. Dando sequência às regras de convivência, a mediadora 39 

informou que será assegurado o direito de manifestação às pessoas inscritas, para 40 

discussão e/ou comentários, no decorrer da audiência pública. A mesma, ressalta, que 41 

os inscritos, sigam o tempo de fala, estabelecido em até 3 (três) minutos, obedecendo a 42 

ordem de inscrição via chat e posicionamento no ícone da mão, via plataforma Microsoft 43 

Teams. Dando seguimento às atividades, a mediadora, convida a Chefe de Gabinete 44 

Senhora Giulliana Brito, para fala de abertura. A Chefe de Gabinete da Setur, Giulliana 45 

Brito, deseja uma boa tarde a todos(as), agradecendo pela introdução de abertura,  46 
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externalizando a satisfação em estar presente nessa ação da audiência pública virtual 47 

por se tratar de um tema de grande relevância, e fala que essa ação realizada no 48 

ambiento da Prodetur Nacional – Bahia, é de grande relevância, executada na Baía de 49 

Todos-os-Santos, pelo Governo do Estado, através do contrato de empréstimo com o 50 

BID. Sabemos, que algumas das ações, já foram finalizadas, e outras, ainda em 51 

andamento. Não resta dúvida, os benefícios trazidos pela execução do Prodetur Nacional 52 

Bahia para toda zona turística na Baía de Todos-os-Santos, que contempla 18 53 

municípios. Os resultados deste projeto, a gente já começa a perceber, não tendo 54 

nenhuma dúvida de que, as ações do Prodetur, reverberarão ao longo do tempo, em 55 

termos benéficos, não só para o setor do turismo, mas para toda a comunidade e 56 

municípios que ali entregaram, a tão emblemática, e importante Zona Turística Baía de 57 

Todos-os-Santos (BTS). Gostaria de dizer que essa ação de elaboração dos PMGIRS, 58 

contempla um dos eixos estruturantes do Prodetur Nacional Bahia. A chefe de gabinete 59 

continuou com a palavra, informando que o Prodetur Nacional Bahia, engloba dois eixos 60 

estratégicos. Um de infraestrutura, que são as obras e o outro eixo de fortalecimento da 61 

gestão, que engloba as ações voltadas ao meio ambiente, as questões ambientais e as 62 

questões de ordem social, os projetos sociais, hora em execução e outro já finalizado no 63 

bojo do programa. Sabemos que essa ação dos PMGIRS, é um instrumento da Política 64 

Nacional de Resíduos Sólidos, com respaldo, na Lei Federal nº 12.305/10, que visa 65 

proporcionar todo conhecimento da situação dos resíduos em âmbito local, com 66 

consequente planejamento de metas e ações pelos municípios, no intuito de sanar 67 

deficiências, dificuldades, oriundas e identificadas na gestão. É nesse sentido, que a Lei 68 

otimiza e aperfeiçoa o gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos existentes, 69 

condição necessária para melhoria da qualidade socioambiental, tão relevante para o 70 

desenvolvimento da atividade turística de forma sustentável na Zona Turística Baía de 71 

Todos-os-Santos (BTS). Esclarece que sabemos, que falar em desenvolvimento do 72 

turismo, tem que estar necessariamente aliado as questões ambientais, em observância 73 

as normas ambientais, para que tenhamos o desenvolvimento de forma estratégica e 74 

sustentável do turismo no nosso Estado e neste caso na Zona Turística Baía de Todos-75 

os-Santos (BTS). Essa ação dos PMGIRS, a audiência pública virtual abrange aos planos 76 

referentes ao Grupo A, vinculado ao contrato de prestação de serviço do Consórcio 77 

Brasilencorp/Brencorp nº 047/2018, estando nós todos, aqui bem representados. E mais 78 

uma vez ressalto e ratifico a importância dessa ação para a gestão dos municípios, para 79 

o desenvolvimento da atividade turística, aliada a questões ambientais. Enquanto 80 

Governo do Estado, e em nome do nosso Secretário Luís Maurício Bacellar Batista, que 81 

infelizmente, hoje, não pode estar presente na audiência, por motivo de viagem 82 

institucional, por esse motivo ele não pode se fazer presente, pediu para que eu o 83 

representasse, e, é com muita satisfação, que estou aqui o representando. A chefe de 84 

gabinete, ressalta, que gostaria de aproveitar a oportunidade para comunicar, que em 85 

breve tempo a Setur, estará definindo a data de entrega dos PMGIRS para os municípios, 86 

que se fazem presente e integrantes do Grupo A, dessa ação do ambiento da Prodetur 87 

Nacional Bahia. Então agradece e deseja um ótimo trabalho para todos nessa tarde. E 88 

desde já parabenizo a todos que contribuíram para realização desse trabalho tão 89 

relevante, e vamos em frente na busca, em retomada do turismo, em que todas as ações 90 

elas comungam com único propósito, o desenvolvimento do turismo no nosso estado, e 91 

no caso em questão de forma sustentável atrelado a questão do meio ambiente. Em 92 

seguida, foi dada a palavra para o Senhor Jaime Salgado, Coordenador Geral do 93 
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Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional Bahia. Iniciou 94 

sua fala agradecendo, mais uma vez, pela presença de todos (as), sendo um prazer e 95 

uma honra, fazer parte dessa audiência pública. Mais uma etapa a ser vencida, no âmbito 96 

das ações do Prodetur. Programa, este, do Governo do Estado, executado pela 97 

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), que tem como objetivo o aporte 98 

de investimento no seguimento turismo náutico e cultural de forma a contribuir na geração 99 

de emprego e renda nos municípios que constitui a Baía de Todos-os-Santos, visando 100 

um turismo sustentável. Ressaltando, que, tem certeza, que os municípios recebem, um 101 

produto de qualidade (PMGIRS), atendendo a Legislação Estadual, Federal da Política 102 

de Resíduos Sólidos. Mais uma vez parabeniza e deseja boa sorte nas atividades da 103 

Audiência Pública. Após agradecimento, a mediadora, deu sequência à pauta, com a 104 

apresentação do vídeo, relatando o panorama resumido do processo de elaboração dos 105 

PMGIRS. Após conclusão do vídeo, convida o técnico da Brencorp, o Engenheiro 106 

Sanitarista Aurélio Picanço, para apresentação e explanação do conteúdo Resumo 107 

Executivo dos PMGIRS, Sr. Aurélio Picanço, abordou os seguintes temas: estrutura legal 108 

para a gestão integrada dos resíduos sólidos; o ciclo da gestão dos resíduos sólidos; 109 

diretrizes gerais para gestão dos resíduos sólidos; estratégias; metas; controle social, e 110 

a participação da sociedade, no processo de fiscalização e cobrança ao poder público a 111 

execução do PMGIRS. Relatou, ainda, que todas essas ações se integra a PMGIRS, 112 

através do produto resumo executivo, sendo um documento público, que confere 113 

transparência no processo de elaboração do PMGIRS, um resumo em linguagem 114 

didática, clara e objetiva, para que qualquer interessado tenha acesso à informação e 115 

exerça controle social. Traz no seu conteúdo a importância da gestão de resíduos 116 

sólidos, nos seus respectivos municípios; planejamento das ações (análise das 117 

possibilidades de gestão associada, diretrizes, programas, projetos e ações, agendas 118 

setoriais e recomendações para acompanhamento do plano). Ressalta que esse 119 

acompanhamento deve ser realizado pela sociedade civil, pelo controle social e 120 

principalmente pelo titular do serviço, ou seja, pelo município, pois ele será cobrado pela 121 

sua execução através do Ministério Público e Agência Reguladora. Esclarece que de 122 

forma alguma, queremos que esse documento fique na “gaveta”. É importante que a 123 

sociedade civil e os órgãos públicos cobrem os munícipes a sua execução. Os planos, 124 

vão ser aprovados, via lei, pelos representantes legais, após aprovação da câmara 125 

legislativa e sanção do prefeito. Os planos englobam a integralidade do território 126 

municipal seja rural ou urbano e foram construídos de forma coletiva, com a participação 127 

da sociedade. Após explanação do Sr. Aurélio Picanço, a mediadora, abriu a sala virtual 128 

para discussão e pronunciamento dos participantes na audiência pública, instruído, mais 129 

uma vez, as regas para manifestação de fala aos participantes. O Sr. Ageu Áquila dos 130 

Santos Machado – Representante do Comitê Gestor do PMGIRS, do município de 131 

Saubara e representante da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, comentou 132 

que não iria se alongar na fala dele, mas só tem a agradecer, mais uma vez a todos(as), 133 

por esse processo coletivo, que teve mais de um ano de execução devido a pandemia 134 

que dificultou e atrasou, a conclusão dos produtos. Ressalta, que foi muito evolutivo para 135 

ele e os colegas, pois no percurso, eles, como técnicos e representantes do comitê, 136 

compreenderam o que era o PMGIRS e o que o município precisa melhorar na parte dos 137 

resíduos sólidos. Informa que nesse processo, apreendeu muita coisa que não sabia. Foi 138 

preciso pesquisar, e entender o que falta na gestão. Em seguida, afirmou, que as 139 

informações contidas nos planos, são validas e que ele também é válido. E conclui, 140 
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dizendo que o município, possui o Plano de Turismo, e agora o PMGIRS, e está em fase 141 

de elaboração, em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A 142 

(Embasa) do Plano de Saneamento Básico. Acredita que esses planos vêm somar no 143 

planejamento estratégico para o município. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Carlos 144 

Francisco Costa Conceição, Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Saneamento 145 

Básico do Município de Maragogipe. Este fez um questionamento, a seguir explicitado: 146 

gostaria de saber, se no futuro o prefeito, achar que o plano está engessando à gestão, 147 

e quiser alterar algum ponto do plano, é possível? Caso sim, como vamos proceder, 148 

nesse caso? Em sequência, a mediadora, convocou o Sr. Aurélio Picanço, consultor da 149 

Brencorp, para responder o questionamento, levantado por Sr. Carlos Francisco Costa 150 

Conceição, e esclarece: o plano ele é introduzido no arcabouço legal do município. A 151 

prefeitura pode sim, fazer alterações, mas qualquer alteração do plano, tem que ser via, 152 

mudança da Lei e pelo encaminhamento ao legislativo, onde o plano e um anexo dessa 153 

Lei. Legalmente está previsto uma atualização e revisão do plano, ao longo do tempo, 154 

previsto a cada 10 anos, mas não a critério da gestão, ou seja, do Prefeito. Ressalta a 155 

importância do controle social e da presença da população mobilizada, nas sessões das 156 

câmaras legislativa. Caso ocorra esse tipo de problema, a sociedade e os órgãos de 157 

controle social, devem ser acionados, para que não ocorram possíveis alterações, sem 158 

uma discussão aberta a participação e envolvimento da sociedade. Em sequência, a 159 

mediadora passa a palavra a Sr.ª Rosecleide Borges Fiuza Teixeira, representante do 160 

comitê gestor do PMGIRS do município de Muritiba. Externalizou a alegria de está 161 

finalizando esse plano. Informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 162 

Município de Muritiba, tem acompanhado todo o processo de elaboração, desde 2018. E 163 

com envolvimento, parcerias de mãos dadas conseguimos adentrar no município de 164 

Muritiba, e podemos avançar na política de resíduos sólidos, na educação ambiental e 165 

de melhorias das questões ambientais. Quero agradecer em nome do prefeito, por estar 166 

nesse momento de culminância do plano e do nosso município ter esse plano e colocar 167 

em práticas essas ações. Em seguida o Sr. Aurélio Picanço, agradece a todos(as), o 168 

apoio dos membros dos comitês gestor do PMGIRS, por essa dedicação e envolvimento 169 

ao longo da elaboração dos planos. Em sequência, a mediadora, passa a palavra ao Sr. 170 

Marcelo Borges, Assessor Especial do Prefeito da cidade de Maragogipe. Agradecendo 171 

a todos(as), principalmente aos que estão na linha de frente de elaboração dos planos. 172 

Comentou que é bastante importante e complexo a elaboração desse documento. 173 

Ressaltando a certeza de que todos os municípios precisam ter um PMGIRS para 174 

avançar na gestão dos resíduos sólidos no seu território. E de que, vamos conseguir 175 

avançar cada dia mais nas ações do plano. Tenho muito apresso por essa área e sei que 176 

não vai ser fácil, mas com união entre os municípios, vamos avançando. E que isso é 177 

muito importante. Finaliza com, agradecendo e se colocando à disposição. Em 178 

sequência, a mediadora, passa a palavra, a Sr.ª Maria Augusta Pereira Almeida, 179 

representante da Secretaria Municipal de Administração de Muritiba. A mesma, informou, 180 

estar representando o prefeito do município, Sr. Danilo Marques Dias Sampaio. 181 

Comentou que se sente muito honrada em participar do evento e que sabe da importância 182 

do PMGIRS para o município. Em sequência, a mediadora, passa a palavra, Sr.ª Marcia 183 

Regina Rodrigues representante da OAB, sessão Bahia, agradecendo o convite e 184 

participação, ressaltando o anseio em participar de forma contundente, na colaboração, 185 

na elaboração, e mais importante na aplicação do plano. Informa que acionou a mão (via 186 

ícone da plataforma Microsoft Teams), com objetivo de contribuir, na resposta do Sr. 187 
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Aurélio Picanço, no questionamento do Sr. Carlos Francisco Costa Conceição. Se o 188 

plano for como Lei, a alteração prevista é possível, só se for levada a câmara de 189 

vereadores. Ressalta a importância e necessidade, da população, eleger vereadores 190 

concatenado com as questões ambientais, que se preocupa com o meio ambiente e o 191 

social, caso contrário, corre o risco de haver alterações no plano em desconformidade, 192 

com que a sociedade almeja. Finaliza, se colocando à disposição os serviços da OAB - 193 

Sessão Bahia, e a todos(as) aqui presentes. Obrigada. Em sequência o Sr. Aurélio 194 

Picanço, agradece o esclarecimento e participação da OAB - Sessão Bahia. Ressalta a 195 

importância do papel da OAB, no controle do direito difuso, e da sociedade, de entender 196 

e ter uma visão do lado político e de controle de cumprimento do plano e envolvimento 197 

que promove o direito difuso para a sociedade e controle do cumprimento do plano. Em 198 

sequência, a mediadora, passa a palavra ao Sr. Joaquim José, Superintende Municipal 199 

de Trânsito e Transporte do Município de Santo Amaro, integrada a Secretaria de 200 

Serviços Públicos e Ordem Pública. Parabeniza a todos(as) da equipe de elaboração do 201 

plano e ressalta da grande relevância de ter um plano, especialmente nessa conjuntura 202 

e momento em que o município Santo Amaro, sofre com essa temática de resíduos 203 

sólidos. Como plano, ele define uma destinação correta para o município e para o meio 204 

ambiente, principalmente vem auxiliar a destinação correta dos resíduos oriundos das 205 

atividades das comunidades tradicionais (pescadores e marisqueiras). Portanto muito 206 

obrigado e muito oportuno para nos organizarmos, não só o município de Santo Amaro, 207 

como os outros municípios aqui presentes. Em sequência, a mediadora, passa a palavra 208 

ao Sr. André Pazos, presidente da Câmara Legislativa do Município de Muritiba. 209 

Agradece a todos (as) pela participação e pela conclusão desse importante trabalho para 210 

nossa cidade. Aprendemos muito nesse processo e agora é fazer acontecer as ações 211 

previstas no plano. Muito obrigado. Em sequência, a mediadora, passa a palavra ao Sr. 212 

Joílson Peixoto, Secretário Executivo do Território do Recôncavo e Inspetor do CREA. 213 

Por problemas no microfone, ele informou que não está conseguindo falar, por isso 214 

escreve pelo chat. Agradecendo o convite e pelo trabalho importantíssimo desenvolvido 215 

para os municípios do recôncavo. Após fechamento do momento de discussão e 216 

pronunciamento, a mediadora, deu sequência à pauta, apresentando o vídeo com 217 

depoimentos, sobre o trabalho de participação dos representantes dos comitês na 218 

elaboração dos PMGIRS, nos municípios do grupo A e de alguns munícipes. Após 219 

apresentação do vídeo, foi informado pela mediadora, que no site 220 

(www.residuosbts.com), encontra-se disponível para download os produtos vinculados a 221 

elaboração do PMGIRS e informa que será compartilhado via link no chat, formulário de 222 

avaliação da audiência pública, e da importância de participação dos presentes no 223 

formulário de avaliação. Em sequência, a mediadora, convoca para fala de fechamento 224 

da audiência pública, o Sr. João Santana, representando a Coordenação Ambiental 225 

SETUR. O mesmo, agradece a presença de todos(as) e persistência na elaboração dos 226 

PMGIRS, diante desse momento que estamos vivemos de pandemia. Gratidão a 227 

todos(as). Às quinze horas e trinta minutos a audiência pública foi encerrada pela 228 

mediadora, eu Daniela Carvalho, consultora da empresa, Brencorp neste ato relatora da 229 

presente ata, lavro a mesma, e encaminho a lista de presença extraída (via plataforma 230 

teams) dos demais participantes da audiência pública virtual do PMGIRS de forma 231 

integrada com os seis municípios do grupo A: Muritiba, Saubara, santo Amaro, 232 

Cachoeira, Maragogipe, São Félix, que seguirá, abaixo a esta Ata. 233 
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Daniela Carvalho - Consultora da empresa Brasilencorp/Brencorp 234 

Aurélio Pessoa Picanço - Consultora da empresa Brasilencorp/Brencorp 235 

Thayse da Silva Invenção - Consultora da empresa Brasilencorp/Brencorp 236 

Driele Ferreira de Oliveira Reis - Consultora da empresa Brasilencorp/Brencorp  237 

Mayara Santana Borges - Consultora da empresa Brasilencorp/Brencorp  238 

Maria Gabriela Santos Bezerra - Funcionária da empresa Brasilencorp/Brencorp 239 

Giulliana Brito - Chefe de Gabinete da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, 240 

representando o Secretário Luís Maurício Bacellar Batista. 241 

Jaime Salgado - Coordenador Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento do 242 

Turismo – Prodetur Nacional Bahia. 243 

João dos Santos Santana Júnior Senhor, Coordenador Ambiental Prodetur, Elizabeth 244 

Domingos - Coordenadora Socioambiental da Gerenciadora. 245 

André Sampaio - Consultor especialista do Banco Interamericano Desenvolvimento 246 

(BID). 247 


