
 

 

 

 

 

 

 
Passo a Passo 

 

Embora já tenhamos tratado deste tema, sempre é pertinente trazer como está o andamento do processo de 

tentativa de privatização da Corsan e quais os próximos passos do governo e também os nossos. Passada a 

aprovação da PEC 280 que retirou a necessidade de plebiscito, já havíamos alertado que o governo ainda tem 

que modificar o texto da lei 5167 que criou a Corsan em 1965. E é este projeto que Leite encaminhou à 

Assembleia esta semana. 

 

Caso seja aprovada a mudança do texto (governo precisa 28 votos) a Corsan já estará privatizada? 

 Não. 

 

Aí começa talvez a parte mais difícil para o governo que é convencer os 317 prefeitos onde a Corsan atua de 

que a privatização é boa, necessária e que também não precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. 

Caso você colega fique sabendo que algum prefeito já assinou algum documento com a Corsan sem passar pela 

Câmara de Vereadores, nos avise. Lembrando que não é necessário o governo esperar a aprovação na 

Assembleia Legislativa para ir mentir para os prefeitos. Eles já estão fazendo isto. Por isto, todo cuidado é 

necessário. 

 

No caso de Santa Maria, o governo terá a tarefa adicional de convencer o prefeito que é ótimo para a cidade 

abrir mão da multa de R$ 200 milhões que o município tem direito caso a companhia seja privatizada. E 

também convencer os cidadãos da cidade a não processarem o prefeito por renúncia de receita caso ele assine o 

aditivo da privatização. 

 

Então, estes são os passos que o governo precisa fazer para só depois poder realizar o sonho de infância de 

Eduardo Leite de triunfar na Bovespa como um “gestor moderno” que faz tudo aquilo que o primeiro mundo já 

experimentou e voltou atrás. 

 

 

SINDIÁGUA/RS 

 

Por isto é que estamos aprofundando nossas conversas com vereadores e prefeitos. Logicamente, sem descuidar 

dos Deputados. Temos que enfatizar que, na Assembleia Legislativa pode o Leite aprovar o que ele quiser, 

mesmo assim a Corsan não estará privatizada. Nada acontecerá neste aspecto se os prefeitos não aceitarem a 

chantagem da privatização. É só os prefeitos não mexerem na Cláusula 30 que a Corsan não será privatizada. 

 

Judicialização 

 

Também estamos aprofundando as ações no MP, no TCE e no judiciário. Não esquecendo que, a partir de uma 

ação dos Trabalhadores o TCE já determinou a abertura de uma Tomada de Contas Especial na Corsan. 

Quanto às contratações sem licitação do Barbuti, só para mostrar para ele que aqui não é uma terra sem lei, 

nossa denúncia já fez os assessores privatistas contratados a peso de ouro por Barbuti terem que trabalhar 

fazendo uma tentativa de justificativa que deu mais de 4 mil páginas junto ao MP. 

 

Estamos agindo. Estamos trabalhando. Vamos vencer esta guerra. 

SINDIÁGUA/RS NA LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO. 

BOLETIM 2222 
16/07/2021 

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

