NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em esclarecimento à notícia publicada, nesta sexta-feira (02), no Jornal da
Grande Bahia, intitulado "Máfia do lixo - Documento comprova
envolvimento do secretário do meio ambiente da Bahia, Eugênio Spengler,
com a empresa Sustentare, em Feira de Santana", a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (Sema), informa que:
1 – O documento apresentado pelo jornal Grande Bahia, faz parte de uma
resposta que foi encaminhada por esta Secretaria, para a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, tendo como base um ofício feito pela
empresa. Com isso, a Sema, apenas tentou intermediar um diálogo da
empresa, com a Prefeitura, para que o município pudesse continuar sendo
assistido na disposição do lixo e que não viesse à comprometer à saúde
pública da sociedade.
Diante da situação de riscos à saúde pública no Município, foi realizada
uma reunião na Sema, com a presença da Prefeitura Municipal, e também
com a empresa Sustentare e de vários técnicos desta Secretaria e do
Inema para buscar uma solução.
Nessa reunião, ficou clara a existência de disputa jurídica entre a
Prefeitura e a Sustentare. A empresa alegava que não receberia mais o
lixo por falta de pagamento, ao passo que a Prefeitura sustentava a má
gestão ambiental da empresa.
Sendo assim, ainda que diante de claro conflito entre as partes, essa
Secretaria, dentro das suas atribuições legais e observada a
responsabilidade ambiental sob tutela do Inema, procurou estabelecer
uma intermediação visando o estabelecimento de termo favorável.
2 – Vale ressaltar que o ofício foi apresentado fora do contexto, tendo em
vista que o mesmo refere-se ao documento encaminhado pela Sustentare
e ser entregue à Prefeitura de Feira de Santana. Em anexo segue o

documento da empresa e o mesmo ofício da Sema, mostrando que juntos
eles possuem outro sentido, diverso daquele veiculado pelo jornal.
3 - Diante da situação e por dever do ofício este Secretário determinou em
outros momentos que o Inema, órgão responsável pela execução da
Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, promovesse a
verificação da conjuntura dos aterros sanitários no município de Feira de
Santana, o que resultou na elaboração de relatórios de inspeção e infração
de multas expedidos em desfavor das empresas n° 0288/2012-12607;
0289/2012-12608 e 0290/2012-12609.

Atenciosamente,
Ascom/Sema
(71) 3115-3836/6289

