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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, 

venho a esta tribuna para elogiar os nossos colegas vereadores de 

Canoas, que tiveram uma atitude correta, na minha opinião, que foi 

aprovar o processo de parcerias público-privadas, de uma concessão 

pública junto à Corsan para o saneamento em Canoas. Junto com 

outros municípios, Canoas foi o último município que aprovou, 

fizeram um grupo de nove municípios da região metropolitana que se 

uniram e, junto com a Corsan, vão fazer uma parceria público-privada, Ver. Adeli Sell, 

para, dessa forma, aumentar o saneamento básico nessas cidades. E com a ajuda da 

Corsan, que vai estar à frente desse processo, em 11 anos veremos um aumento para 

87% do tratamento do esgoto desses nove municípios. Então, não só Canoas, mas os 

vereadores de Alvorada, Viamão, Guaíba, Eldorado do Sul, Sapucaia, Esteio, Gravataí, 

Cachoeirinha e agora Canoas, se juntando a esses oito municípios, farão esse processo 

junto com a Corsan. É importante salientar isso porque nós vemos vereadores lá, e quero 

aqui salientar, em nome do Ver. Mauro Zacher, que é do PDT, pois alguns vereadores do 

PDT lá aprovaram, apoiaram essa concessão junto à Corsan, demonstrando a grandeza 

do PDT, junto com os demais partidos, que, dessa forma, então, vão melhorar o 

saneamento básico da região metropolitana. 

Acho que devemos, sim, fazer esse debate em Porto Alegre, porque sabemos que, hoje, 

para alcançarmos 100% do tratamento do esgoto da cidade de Porto Alegre, 

precisaríamos de um investimento, Ver. Roberto Robaina, de R$ 1,77 bilhões, quase R$ 2 

bilhões. Sabemos também que não há esse recurso na Prefeitura de Porto Alegre, nem 

mesmo com empréstimos nós conseguiríamos fazer o tratamento do esgoto, e sabemos o 

quanto é necessário e o quanto é importante para uma cidade, nos dias de hoje, tratar o 

seu esgoto. Hoje temos bairros como Sarandi, Rubem Berta, Cavalhada, Lami que não 

têm esse tratamento, seu tratamento é muito baixo. Então, nós precisamos, realmente, 

buscar investimentos, e uma das saídas é concessão pública ou a parceria público-

privada. Então, eu sou favorável e tenho certeza de que, com um debate claro aqui no 

nosso Município, na nossa Câmara de Vereadores, nós poderemos, sim, buscar essas 
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alternativas, assim como a Região Metropolitana está buscando, junto com a Corsan e 

com a iniciativa privada. 

Quero fazer esse debate aqui; nós já aprovamos, aqui, a frente parlamentar e queremos 

fazer o lançamento dessa frente parlamentar, em breve, do saneamento básico, das 

concessões, das parcerias público-privadas para tratar desse tema e de outros temas na 

cidade de Porto Alegre, para que, em breve, Porto Alegre também possa dar um passo 

importante e avançar, assim como a Região Metropolitana está fazendo, para buscar uma 

parceria, uma concessão para o tratamento do nosso esgoto, nosso saneamento. Hoje, 

todo o esgoto de Porto Alegre vai para o rio Guaíba que é onde nós buscamos a água 

para tratar que é a água que nós transformamos em potável para abastecer a cidade 

Porto Alegre. 

Então, urge, na Cidade de Porto Alegre, esse debate, assim como foi feito nessas cidades 

da Região Metropolitana, para que a gente possa avançar, também, talvez, numa 

concessão ou numa parceria público-privada no saneamento para melhorar o nosso 

saneamento de Porto Alegre. 

Então, quero só mais uma parabenizar os vereadores desses nove municípios que 

tomaram essa decisão acertada. A região metropolitana, com certeza, vai avançar no 

saneamento básico, no tratamento de seus esgotos que, também, com isso melhora a 

cidade de Porto Alegre e de seus afluentes. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final) 

 


