
 

 

 

 

 

 

 

Reunião da Famurs 

 

Na manhã desta quarta-feira (31/03), aconteceu a reunião da Federação dos Municípios do RS (FAMURS), 

tema específico: a tentativa de privatização da Corsan. Mesmo sabendo que muitos prefeitos são favoráveis à 

Corsan pela relação que tem com nossos colegas em pequenos municípios, é inegável que a maioria dos 

prefeitos é a favor à permanência da Corsan. Muitos deles com severas restrições, mas entendem que a 

Companhia pode melhorar. A grande reclamação é com o tratamento dispensado pela gestão Corsan aos 

municípios.  Quesito aliás, propositalmente piorado pelo atual presidente da companhia e hoje todos sabemos o 

motivo. 

 

Na região da Serra os principais descontentes 

 

Reflexo puro da gestão Presser, Caberlon e Eduardo Carvalho. Enganaram os prefeitos durante quatro anos. O 

resultado não poderia ser diferente, quase todos contra a Corsan. 

 

Propaganda institucional 

 

Em todo o estado, a Corsan gasta milhões em um comercial nas rádios e até na TV. Uma infame propaganda 

institucional que, em vez de enaltecer as obras que a Corsan faz em cada região, só diz que Eduardo Leite 

comanda um estado de “Novas Façanhas”. Façanhas só se for no inferno. As obras de cada região eles vão 

deixar para usar de maneira pessoal na próxima campanha eleitoral. 

 

Nossa luta 

 

O convencimento de deputados, prefeitos e vereadores segue a todo vapor. Não vamos entregar patrimônio 

público para estes privatistas que só querem privilegiar quem pode lhes patrocinar campanhas políticas. 

O Fórum em Defesa da Água e do Saneamento esteve reunido com o presidente da Famurs, Maneco Hassen. 

Ontem enviamos ao Presidente da Famurs um documento com dados verdadeiros sobre a situação da Corsan. 

Parabéns ao Presidente Maneco Hassen pela condução deste tema tão importante para os gaúchos. 

 

DECISÃO DA REUNIÃO DOS PREFEITOS: 

 

Segue a decisão da reunião da Famurs referente a privatização da CORSAN 

 

Mais uma vez, o Governo do Estado falha com os municípios. Anuncia a privatização da CORSAN, empresa 

lucrativa, sem qualquer diálogo prévio com os 317 municípios que possuem contratos com a empresa. Sem os 

municípios, não existe CORSAN. São os municípios que detém o direito a água e ao esgoto. Portanto, o destino 

da CORSAN não pode ser decidido sem participação dos municípios. Não abrimos mão do nosso direito de 

participar. Para decidir, coletivamente, junto com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado e sociedade 

gaúcha, qual o melhor caminho para um bem fundamental como a água do povo gaúcho.   

 

Queremos e devemos opinar, participar e construir. Privatizada ou não, é fato que ela deve e pode melhorar. 

Assim, até que este diálogo seja realizado e o projeto apresentado com clareza e transparência, solicitamos ao 

Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do RS a suspensão da tramitação da PEC que extingue o 

plebiscito. É preciso diálogo verdadeiro. É preciso transparência. É preciso transparência. É preciso clareza. 

Qual é o projeto? Por que a pressa? Vamos juntos construir coletivamente a melhoria da gestão da água e do 

esgoto no RS. Com diálogo e responsabilidade. 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
é um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

