
 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto custou esta proposta do Leite que chegou à Assembleia Legislativa? 

 

Entre CCs contratados a peso de ouro e as várias contratações sem licitação de “notórios 

saberes” quanto o Barbuti já gastou de dinheiro público tentando privatizar a Corsan? Aí eles se 

esmeram para apresentar o tão alardeado “projeto da privatização” para a sociedade gaúcha. 

Então, no próprio projeto de privatização que foi apresentado ontem na Assembleia legislativa 

eles tentam dizer que não é privatização. Mas logo depois se desmentem. Veja com seus 

próprios olhos e diga se isto é coisa de notório saber ao custo de milhões de reais: 

 

Na página 6 do documento dos “notório saber” diz o seguinte sobre a proposta de privatização: 

 

“Salienta-se que não se trata em “privatizar” o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

(…).” 

 

Na mesma página, dois parágrafos abaixo, diz o seguinte: 

 

“Importante, ainda, esclarecer que no presente projeto resta contemplada a inclusão, no âmbito 

das modalidades de desestatização previstas na Lei n.º 10.607, de 28 de dezembro de 1995, que 

institui o Programa de Reforma do Estado – PRE, a possibilidade de a PRIVATIZAÇÃO 

ocorrer mediante pregão em bolsa de valores ou oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários (...) 

(GRIFAMOS A PALAVRA PRIVATIZAÇÃO).” 

 

E mais, falam umas mil vezes no documento em “desestatização”. Bem, para esta possível 

“desestatização” tirar o domínio do estado e ainda continuar público, teriam que primeiro 

assassinar o Aurélio, pois no dicionário a palavra “Desestatizar” significa acabar com a 

interferência e/ou gestão do Estado.  

 

Na verdade, eles querem colocar o serviço em mãos PRIVADAS e ficam tentando enganar a 

opinião pública. Portanto, tem rabo de jacaré, boca de jacaré, olho de jacaré e… é mesmo um 

jacaré. 
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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

