Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Deliberação CBHSINOS087/2019 – Do apoio ao SEMAE/SL de executar obras intra
domiciliares para a conexão ao sistema público de coleta e tratamento de esgotos
domésticos – programa piloto.
O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, na sua atribuição legal de
deliberar sobre o futuro das águas locais, naquilo que lhe confere a Lei 10.350/94 que instituiu o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos.
Considerando que desde 2014 dispõe de Plano de Bacia aprovado e que o mesmo se encontra
em processo de efetivação para a redução dos principais conflitos relacionados à qualidade e
quantidade das águas disponíveis e para minimizar os impactos decorrentes dos ciclos alternados de
eventos de escassez de água e de altas precipitações que ocasionam enchentes significativas;
Considerando que o maior impacto causado às águas da malha hídrica da região se deve ao
lançamento de esgotos domésticos sem a devida coleta e tratamento;
Considerando que o Programa prioritário incluso no Plano de Ações do Plano de Bacia é referente
ao abatimento de cargas decorrentes dos esgotos domésticos;
Considerando, segundo o SEMAE/SL, o município de São Leopoldo, dentre os municípios que
integram a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, é o que mais atende a comunidade local com serviços
de coleta e tratamento de esgotos domésticos, atingindo o percentual de 40% da carga gerada;
Considerando a necessidade de pleno funcionamento da rede pública de coleta de esgotos
domésticos na área que compreende a região Nordeste de São Leopoldo, fazendo divisa ao norte e
leste com a vila COHAP, ao sul com o Rio dos Sinos e a oeste com a Avenida Mauá, cuja população a
ser atendida com tal serviço é considerada em situação de vulnerabilidade socioeconômica e em área
objeto de regularização fundiária, razão das dificuldades de executarem as conexões intra domiciliares
à rede disponível;
Considerando o Decreto Municipal 9204/2019 que instituiu no SEMAE o Programa Conectado a
Rede, Conectado a Saúde, que visa a efetivação de obras necessárias para a conexão das ligações
domiciliares de esgoto que demandem execução de ramais intra domiciliares à rede pública coletora de
esgoto do município de São Leopoldo sem onerar a população a ser atendida nesta localidade;
Considerando a importância de se concretizar experimento que comprove o eficaz abatimento de
cargas provenientes de esgoto doméstico através do sistema público de coleta e tratamento de tais
lançamentos e que inclui as ligações intra domiciliares; e que
Mediante tais considerações a plenária aprova a deliberação:
O COMTÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS - COMITESINOS,
APOIA A EXECUÇÃO DE OBRAS INTRA DOMICILIARES NA ÁREA DO BAIRRO PROGRESSO PELO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS/SL DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9204/2019
COM VISTAS AO ABATIMENTO DE CARGAS PROVENIENTES DO LANÇAMENTO DE ESGOTOS
DOMÉSTICOS, ACOMPANHANDO A SUA IMPLEMENTAÇÃO NA CONDIÇÃO DE EXPERIMENTO PILOTO NA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS.
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