
Ao Ilmo. Sr. 
Jorge Pozzobom 

Prefeito de Santa Maria-RS 

 
Santa Maria, 27 de março de 2020. 

 
Senhor Prefeito 

 
Em 16 de julho de 2018 houve a assinatura do contrato de Programa entre 

a Corsan e o município de Santa Maria. Neste contrato consta como obrigação da 
concessionária o repasse de R$ 85 milhões de reais aos cofres da prefeitura: 
Depósitos já realizados pela Corsan até o momento: 

2018 – R$ 12 milhões no Caixa Livre da Prefeitura. 
            R$ 12 milhões ao Fundo do Saneamento 

 
2019 -  R$ 18 milhões ao Fundo de Saneamento 

2020 -  R$ 09 milhões, ao Fundo de Saneamento,  restando 
ainda para os meses de março e abril as últimas duas parcelas 
de R$ 4,5 milhões.  

 
A Corsan ainda fará o aporte de R$ 25 milhões para obra de interligação 

entre as BR.s 392 e 287, onde será executado o emissário de esgoto da Corsan. Os 
repasses ocorrerão de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra. 

 
Portanto, senhor Prefeito, temos hoje, 26/03/2020, o efetivo depósito de 

R$ 51 milhões nos cofres da prefeitura. 
Não desconhecemos que alguma parte deste valor já possa ter sido 

investido em obras na cidade. Mas, certamente ainda há algo em torno de R$ 40 milhões 
destes recursos nos cofres da prefeitura. 

 
 

Crise do Corona Vírus em nossa cidade: 
 

Todos sabemos que esta crise será de difícil enfrentamento e deixará 
graves consequências na sociedade, não só em Santa Maria, como no país e no mundo. 

Aqui em nossa cidade, vejo com muita preocupação a situação das 
pessoas, pais de família, que não terão sequer condições de alimentar a si e aos seus, ou 
de tocar sua vida em condição satisfatória durante o surto e, por um bom tempo, após o 
surto. 

 
Portanto, Senhor Prefeito venho, respeitosamente, sugerir que os recursos 

ainda existentes nos cofres da prefeitura oriundos de pagamentos da Corsan sejam 
utilizados para aliviar o sofrimento e as necessidades dos nossos cidadãos de Santa Maria. 

 
Sugestão de ações a serem financiadas com o dinheiro já existente nos cofres da 
Prefeitura: 
 
- Durante o surto: 
- Cestas básicas de alimentos aos necessitados- Certamente cuidando a logística de 
distribuição para que não acarrete risco de contaminação. 
 



- Aquisição de respiradores mecânicos a serem utilizados no atendimento de pacientes do 
corona vírus. 
 
- Após o Surto: 
Como haverá um enorme número de desempregados, sugiro a criação de frentes de 
trabalho a serem remuneradas através de uma ajuda de custo patrocinada pela prefeitura 
com este  recurso da corsan. 
 
Ou ainda, não sendo excludentes: 
Que a prefeitura criasse um subsídio com a ideia de ajudar as pessoas necessitadas a 
colocarem em dia suas tarifas de água e de energia elétrica na retomada das atividades 
pós surto. 
 
Justificativa: 

Senhor Prefeito, entendo que o recurso aportado pela Corsan aos cofres 
da Prefeitura desde o final de 2018 tenha um legítimo proprietário: O cidadão usuário da 
Corsan que pagou suas tarifas e a partir disso, oportunizou estes recursos. 

 
Portanto, nada mais justo que este mesmo cidadão, usuário da Corsan que 

bancou estes recursos à prefeitura, seja socorrido neste momento de crise. 
 
É imperioso dizer da importância do Poder Público na retomada da nossa 

economia. Criando frentes de trabalho, distribuindo renda. O comércio e a economia de 
nossa cidade certamente terão seu caminho de retomada facilitado com esta injeção de 
recursos que hoje estão nos cofres da prefeitura. 

Logicamente, as obras que por ventura a Prefeitura já estivesse planejando 
com estes recursos são importantes para o município. 

Mas, neste momento, o mais importante é a preservação da vida das 
pessoas e, no momento seguinte, a retomada da vida de cada cidadão santamariense. 

 
Lembrando ainda que há vários Fundos com recursos financeiros na 

Prefeitura que também poderiam ser utilizados para o fim aqui proposto. 
 
Certamente tal atitude de um governante exige uma autorização 

principalmente do Tribunal de Contas do Estado, mas tenho certeza que nosso TCE não 
teria como se opor esta ajuda humanitária aos nossos cidadãos neste grave momento que 
passamos. 

Nossa Câmara de Vereadores, na mesma senda, obviamente não teria 
colocaria qualquer óbice a este pleito. 

 
Por fim, entendo que se há recursos disponíveis, se há uma necessidade 

urgente, a Prefeitura Municipal de Santa Maria pode, mais uma vez, socorrer a cidadania 
do nosso município. 

 
Certo do seu deferimento 

 
Atenciosamente 

 
Rogério Ferraz 

 
Cidadão de Santa Maria 

 


