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O Governo do Município de 

Rosário do Sul e a Companhia 

Riograndense de Saneamento, 

CORSAN, firmaram na tarde de 

ontem, 22, no Teatro Municipal 

João Pessoa, o Ato de assinatura 

do Termo de Anúncio de 

Elaboração do Projeto Executivo 

de Esgotamento Sanitário nos 

Bairros João Alves Osório e Ana 

Luiza, e posterior execução das obras previstas neste projeto. Na oportunidade fizeram-se 

presentes o Prefeito Municipal, Luis Henrique Antonello, a 1ºDama, Elisa Silva, secretários 

municipais, assessores, autoridades civis e militares, o Presidente do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Santa Maria, Roberto Carvalho, o Diretor de Expansão da CORSAN, Luis 

Fernando, o Gerente Local da companhia, Alcione Amorim, o Superintendente Regional, 

Cleber Machado e o Deputado estadual Valdeci Oliveira. Em seu pronunciamento, Antonello, 

destacou o grande significado do momento, “Uma reivindicação histórica da comunidade, o 

saneamento desses bairros que se localizam a poucos metros de uma estação de tratamento 

e desde seu inicio nunca tiveram nenhum tipo de obra visando à solução de problemas. Hoje 

temos a felicidade de concretizar este sonho daquelas comunidades que estão de parabéns, 

agradeço aos técnicos, engenheiros e todos que se envolveram na ação”. O diretor de 

expansão da CORSAN, Luis Fernando, destacou a comprometimento de investimentos no 

município, “São R$2.000.000,00 (dois milhões), com recursos próprios em Rosário do Sul, 

vamos conseguir aumentar em 40% a rede de recolhimento de tratamento, passaremos de 

17% para 25%. Quero parabenizar a Administração e a disposição que temos de consolidar 

uma solidariedade maior”. Após o ato, o Prefeito Municipal juntamente com a equipe técnica e 

diretores da CORSAN, efetuaram uma visita ao Bairro João Alves Osório, um dos 

beneficiados com o projeto de saneamento. O Governo do município agradece honrado a 

presença de todos que prestigiaram o evento tão importante para a comunidade rosariense. 

 


