COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - COMUSA

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA - EXERCÍCIO 2007

Em atenção às disposições do Estatuto Social e demais normas legais
vigentes, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da
Diretoria Executiva, relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007.
A Companhia Municipal de Saneamento - COMUSA, Sociedade de Economia
Mista instituída pelo Município de Novo Hamburgo nos termos autorizadores da Lei
Municipal nº 84 de 20.12.89, foi constituída com o objetivo de explorar os serviços
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Novo
Hamburgo.
Durante o exercício de 2007 foram implementadas diversas ações de cunho
operacional e administrativo. Na área de esgotamento sanitário destacamos a
contratação do financiamento para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário
da Bacia do Arroio Luis Rau. Com a implantação desse projeto passaremos dos
atuais 2% de para 51% de esgoto tratado na cidade.
Visando a melhoria no abastecimento de água foram intensificadas as obras
de substituição e ampliação das redes de distribuição assim como foi adquirida a
área para futura ampliação na produção de água e tratamento do lodo da Estação.
No cenário nacional a COMUSA teve participação em feiras e eventos, com
destaque especial na conquista do PRÊMIO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO E
USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA / ano 2007 promovido pela Eletrobrás.
No âmbito da Educação Ambiental instalamos o Laboratório de Educação
Ambiental - LEA e proporcionamos a visita de mais de 10.000 alunos do município,
das 3ªs as 5ªs séries, mostrando nossa Estação de Tratamento e passando
informações sobre a e difundindo a cultura de preservação ambiental e dos
recursos hídricos.
No final do ano foi aprovada a Lei Municipal nº 1 750/ 2007 que estabelece a
transformação da natureza jurídica da COMUSA de Sociedade de Economia Mista
para Autarquia, o que reduzirá, em muito, a carga tributária da entidade.

Abaixo seguem algumas tabelas com os indicadores e resultados obtidos nas
diversas ações realizadas na operação dos sistemas:

TABELA 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ANO

Consumo de Energia Elétrica
(KWh/mês)
2003
1.615.980
2004
1.375.017
2005
1.311.364
2006
1.274.286
2007
1.230.141
Entre dez/2006 a dez/2007 = redução de -3,46%

Variação %
Ano Anterior
-14,91
-4,63
-2,83
-3,46

Conforme a tabela 1 houve uma redução significativa no consumo de
energia elétrica. Diversas ações foram realizadas nesse sentido, visto que, a
energia é muito representativa na matriz de custos na produção e distribuição de
água. Destacamos as ações na automação dos sistemas de bombeamentos e a
gestão de energia como os propulsores dessa redução.
Tabela 2 - VOLUME PRODUZIDO
ANO
Volume Produzido
(m³/ano)
2003
21.503.347
2004
21.289.187
2005
20.742.726
2006
20.316.000
2007
20.300.017
Entre dez/2006 a dez/2007 = redução de -0,08%.
Tabela 3 - ECONOMIAS ATENDIDAS
ANO
Economias Atendidas
(Ativas)
2003
66.988
2004
69.072
2005
69.828
2006
70.814
2007
71.351
Entre dez/2006 a dez/2007 = aumento de 1,07%

Variação %
Ano Anterior
-1,00
-2,57
-2,06
-0,08

Variação %
Ano Anterior
3,11
1,09
1,41
1,07

A tabela 2 representa a quantidade de água produzida expressa em
metros cúbicos. Ali houve uma pequena diminuição na produção de água. Nesse
mesmo período houve um aumento no número de economias atendidas, conforme
demonstra a tabela 3. Essa combinação de redução da produção e aumento do
número de economias atendidas resulta em economia e foi possível devido a
conscientização da população para uso racional da água.

Tabela 4 – Substituições de redes de água.

A tabela 4 representa os quantitativos monetários e físicos do
programa de substituições de redes. No ano de 2007 a COMUSA manteve e
ampliou o Programa. No ano de 2006 foi investido um montante de R$
1.011.990,08 e no ano de 2007 R$ 1.552.795,06, atendendo quarteirões
dos bairros Vila Nova, Ouro Branco e Santo Afonso.
As ações implementadas visam à melhoria do saneamento
básico no Município de Novo Hamburgo, envolvendo os serviços de água e
esgoto sanitário e, por conseguinte, têm como objetivo promover mudanças
significativas nas condições de saúde e da qualidade de vida da população
hamburguense.
Novo Hamburgo, 25 de março de 2008.
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