
 

 
 

 

 
 
A farsa vai sendo desnudada 

 

Barbuti descartou de vez o setor de licitações da Corsan. Agora, vide terra sem lei, é tudo com ele. Manda prender, manda soltar, é 

tudo com ele e com alguns traíras funcionários de carreira da Corsan que pensam que “puxando o saco” do chefe vão salvar seus 

empregos. 

 

Contrato com equipe de advogados 

 

Não obstante haver 42 advogados lotados na Sede da Corsan, Barbuti usa o dinheiro público para pagar a alguns advogados 

(escolhidos a dedo por ele) a bagatela de R$ 5.370.000,00. Equipe de causídicos que tem escritório em São Paulo, contratados sem 

licitação para negociar com os prefeitos aquilo que já está negociado e assinado em 302 municípios que são os contratos de programa. 

Aliás, contratos assinados com a supervisão e orientação dos advogados da casa. 

 

Vejam um trecho da justificativa desta contratação elaborada por alguma traíra: 

 
6.6.11. 

Do exposto, conclui-se que, caso não se verifique a instituição das requeridas alterações contratuais como dispõe o Novo Marco do Saneamento, os citados 

instrumentos serão passíveis de serem anulados, sendo que o Titular dos Serviços deverá realizar certame licitatório para a obtenção de novo contrato de concessão. 

Tal cenário, é de se dizer, indubitavelmente traria elevados prejuízos à CORSAN, sobretudo se a Companhia viesse a perder os contratos de maior relevância 

econômica – representados por aqueles de porte médio e grande no registro acima- muitos dos quais não somente representam elevado montante de faturamento, mas 
por vezes alicerçam toda a viabilidade econômica de uma determinada região. 

Isto porque, em diversos casos, a Companhia acaba realizando o subsídio cruzado entre um e outro Município, compensando aqueles cujo faturamento é inferior aos 

custos de sua manutenção, com os Municípios de maior porte. 
 

6.6.12. Nada obstante os prejuízos econômicos à Companhia caso esta venha a perder quaisquer dos referidos contratos – é de se dizer que até mesmo a perda de 

relativamente pequeno número de contratos possa até mesmo inviabilizar a sustentabilidade econômica- financeira da Companhia à integralidade. 

 

Prosopopeia flácida para acalentar bovinos 

 

Primeiro vejam o que diz o Marco regulatório do saneamento em seu artigo 10: § 3º Os contratos de programa regulares vigentes 

permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual.” (NR) 

 

Dos 317 contratos vigentes, 302 já são Contratos de Programas. Ou seja, de acordo com a Lei, permanecerão vigentes até o seu 

término. Santa Maria, os nove municípios da região metropolitana, por exemplo, são contratos de 35 anos que foram assinados 

recentemente. 

 

O que falta fazer? 

 

Basicamente adequar os contratos às novas metas estabelecidas pela nova lei, ou seja, a meta é de 90% de cobertura de esgoto e 99% 

cobertura de água até o ano de 2033. As alterações necessárias são basicamente técnico-operacionais, além de demonstrar que há 

viabilidade financeira no contrato. 

A grande pergunta é: Onde entra nestas tratativas com os prefeitos a necessidade de equipe de advogado que demonstrou seu notório 

saber através de um contrato com o Banrisul na área trabalhista???? 

 
E vejam o paradoxo desta farsa 

 

Dizem que todos os contratos são importantes pois a Corsan trabalha com o Subsídio Cruzado. Mas, pelo amor de Deus, o cara quer 

abrir o capital para repassar toda esta arrecadação para a iniciativa privada!!!! Onde está a preocupação com estes contratos? Onde 

está a preocupação com viabilidade econômica de tal região??? Querem enganar quem??? 

 

Insegurança 

 

Enquanto a CORSAN do Barbutti cria CCs, colegas que fazem a linha de frente no atendimento aos usuários seguem expostos à toda 

sorte. No dia de ontem, a única colega da US de Nova Santa Rita se viu a mercê de dois usuários que partiram para a agressão física 

por terem ficado contrariados com as informações fornecidas pela colega. 

 

O SINDIAGUA exige que medidas de proteção e assistência psicológica sejam asseguradas à colega. 
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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

