
 

 

 

 

 
 

Terceirizações e Flávio Presser 

 

Colegas 

 

Sabe-se que há serviços que já sofrem com a terceirização dentro da Corsan. Embora estejamos 

incessantemente cobrando a Corsan por concurso público, a gestão prefere o caminho mais curto para o 

sucateamento da Companhia. 

 

ATENÇÃO 

 

Se, por ventura, a chefia der ordem pra você, colega, ir refazer o serviço realizado por empreiteira, entre em 

contato imediatamente com o SINDIÁGUA/RS. Caracterizado o custo em duplicidade desta contratação de 

terceirizados, vamos cobrar na justiça o ressarcimento aos cofres públicos. E não havendo ordem expressa da 

Sede da Corsan para tal procedimento, o chefe local deverá ser responsabilizado. 

 

Colega entenda: Eles terceirizam por que dizem que com empreiteira o serviço rende mais. Claro que só pode 

render mais. É mal feito. 

 

Não tem preço 

 

Todos sabem que o nada saudoso Flávio Presser, aquele tal de Caberlon, estão sendo investigados no TCE por 

questões denunciadas pelo SINDIÁGUA/RS. É lindo de ver os caras esperneando tentando cair fora da 

investigação. Presser pediu para que o nome dele fosse retirado da investigação. 

  

Vejam a resposta: 

“Em 21-09-2020, o Serviço de Controle Processual e Operacional – SEPROC, por meio da Informação no 

1115/2020, encaminhou petição do Senhor Flávio Ferreira Presser requerendo a sua exclusão do polo passivo 

deste processo, alegando que não teriam sido apuradas irregularidades no período de sua responsabilidade. 

Nesse contexto, indefiro o pedido, pois o despacho da Presidência proferido em 28-08-2020 (peça 2953947) 

determinou a ampliação da abrangência da Inspeção Especial para os exercícios de 2019 e 2020 e não a sua 

limitação a tais exercícios. Desse modo, o objeto deste expediente, com a aludida ampliação, passou a abranger 

os exercícios de 2015 a 2020, devendo nele figurar todos os Gestores responsáveis no referido período. 

 

“Ao SEPROC para intimação do Senhor Flávio Ferreira Presser e demais providências de praxe e, após, 

retornem os autos a este Relator.” 

  

Nota 

 Qual é Presser? Não era tudo invenção do SINDIÁGUA/RS? Se não deve não teme, não é assim? 

 

 
NOTA DE FALECIMENTO 

 

É com imenso pesar que o SINDIÁGUA/RS comunica o falecimento do colega a Roberto Carlos Gomes da 

Silva de Porto Alegre. Roberto trabalhou em Alvorada na Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 

DEMAS e atualmente como Aso na Departamento de Manutenção Eletromecânica - DEMAT. 
O Sindicato presta suas mais sinceras condolências e solidariedade a todos familiares e amigos. 
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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

