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Ilhéus, 28/05//2018 

OF-INI 005/2018 
 

Á  

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Comunicações da Bahia - AGERBA, 

 

O Instituto Nossa Ilhéus, organização da sociedade civil com título de OSCIP – 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, inscrita sob o CNPJ 

15.503.904/0001-07, atua desde 2012 no fortalecimento da cidadania, monitoramento 

social, democracia participativa, e no impacto positivo de políticas públicas para o do 

desenvolvimento sustentável da região, para isso, atuando sistemicamente em diversos 

espaços de governança que envolvem poder público, segundo e terceiro setores. 

Considerando que a AGERBA abriu Consulta Pública para a outorga da 

Concessão Remunerada de Uso do Aeroporto Jorge Amado, localizado em Ilhéus, para 

ampliação, gestão, manutenção e exploração de suas áreas e serviços a título de 

execução indireta, realizando para discussão desta pauta, uma Audiência Pública a ser 

realizada dia 30 de maio, em seu auditório, localizado no Centro Administrativo da Bahia, 

em Salvador-BA.  

Considerando a importância da participação da população diretamente atingida 

pelas deliberações da referida audiência, e que a mesma reside em Ilhéus e no sul da 

Bahia, onde o Aeroporto Jorge Amado atendeu, segundo dados da Infraero, 576.965 

passageiros em 2016, sendo maioria oriunda da referida região atendida pelo 

equipamento. 

O Instituto solicita que a Audiência Pública seja realizada no município de 

Ilhéus, onde o aeroporto está localizado, permitindo, assim, que os interessados 

participem.  
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Além disso, na ocasião da audiência a ser realizada em Ilhéus, o Instituto 

solicita permissão para filmar e transmitir ao vivo em seu canal 

www.youtube.com/nossailheus. 

Caso não venha a ser realizada a audiência público como deve ser, no 

município onde o equipamento aeroportuário está instalado, que seja realizada a 

transmissão ao vivo da referida audiência. Assim, ao menos, os munícipes estarão 

acompanhando, se assim desejar, quais os destinos para o nosso lugar, está sendo 

dado pela esfera estadual do governo. 

O Instituto destaca que uma pauta como esta não pode ser debatida sem a 

participação da população e dos vários setores da sociedade, das autoridades públicas e 

agentes da cadeia produtiva do turismo e de transportes, diretamente envolvidos e 

beneficiados pelo aeroporto. A realização da audiência fora da localidade, certamente, 

não caracteriza uma audiência pública como deve ser: de participativa, transparente e 

democrática.  

 Certos de que este ofício será atendido, agradecemos antecipadamente. 

 

      

Maria do Socorro Ferreira de Mendonça 
Diretora Presidente do Instituto Nossa Ilhéus 
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