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Deputados aprovam em primeiro turno PEC da Corsan
Em votação apertada, a Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 27, em primeiro turno, a Proposta de
Emenda à Constituição 280/2019, que dispensa a realização de plebiscito para alienação, transferência do
controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da Corsan, Banrisul e Procergs. A PEC, aprovada com
34 votos favoráveis e 18 contrários, é de autoria do deputado Sérgio Turra (PP), subscrita por outros 24
parlamentares.
Na sessão que durou quase 2h30min, 20 dos 55 deputados – a grande maioria da oposição – se revezaram nos
pronunciamentos, usando argumentos diversos, como a necessidade de manutenção do caráter estatal do
serviço de abastecimento de água para sua universalização, falta de discussão mais ampla da proposta, perfil
superavitário da Corsan, entre outros.
A defesa da PEC foi realizada pelo seu autor principal, pelo líder do Governo, deputado Frederico Antunes (PP),
e pelo deputado Fábio Ostermann (NOVO), lembrando do protagonismo que o Legislativo deve ter na definição
de questões polêmicas e criticando a limitação que a obrigatoriedade do plebiscito impõe às ações do governo.
A maior parte dos discursos concentrou-se na Corsan, apesar de a proposta também dispensar a consulta
publicitária para privatização do Banrisul e da Companhia de Processamento de Dados, a Procergs.
A PEC retorna ao plenário provavelmente dia 18 de maio, isto porque requer um segundo turno de votação
depois de interstício de três sessões e igualmente escore mínimo favorável de 33 votos, 2/3 da composição do
parlamento gaúcho. A base do governo, em grande parte das votações, costuma contabilizar 40 votos de 12
bancadas, ampliando para 42, quando há a adesão dos deputados do NOVO. O total de 34 deputados em apoio
à PEC da Corsan evidencia contrariedades na base, especialmente no MDB e PP.

Além da votação em segundo turno, o governo também tem de garantir a aprovação de projeto de lei
solicitando autorização para privatizar a Corsan, que deve ser protocolado em breve.
A FIERGS manifestou-se favorável à aprovação da matéria, em ofício dirigido aos deputados, assinado pelo
presidente Gilberto Porcello Petry. Confira aqui o documento e também a íntegra da PEC 280/2019 e sua
justificativa.
Veja como votaram os deputados, neste primeiro turno. (*)
(*) O voto do deputado Dirceu Franciscon foi registrado inicialmente como não, mas depois corrigido para sim.
No total, foram 52 votos; o deputado Tiago Simon (MDB) afirmou que iria se abster, ainda que não haja
regimentalmente esta possibilidade, enquanto Adolfo Brito (PP) esteve ausente. Na condição de presidente, o
deputado Gabriel Souza (MDB) não vota.
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