
 

 

 

 

 

 

 

 

Recado do Ministério Público de Contas e do TCE ao Barbuti: Aqui tem lei 

 

As denúncias feitas pelo SINDIÁGUA/RS e pelas demais entidades representativas dos 

Trabalhadores originou a Representação do Ministério Público de Contas número (MPC) 

10/2021 com data da última sexta feira, 9. Hoje, o TCE acatou a solicitação do MPC e já 

determinou a abertura de um Processo de Contas Especial na Corsan. Vai analisar as 

contratações sem licitação do Barbuti e também essa tentativa de privatização. 

 

Ainda não é para Champagne, mas... 

 

Esta Representação pode não ter (por enquanto) o condão de travar o processo frenético de 

tentativa de venda do patrimônio gaúcho por Eduardo Leite e Barbuti mas, inegavelmente, é a 

primeira vitória do bom senso contra a ganância. 

 

Barbuti, o “senhor do mundo”, chegou aqui fazendo o que bem entende na gestão da 

Companhia, o que ele fala vira lei, privatizar é a única saída, segundo ele. Mas, o caso é bem 

como questiona o MP, “foram analisadas outras alternativas? Como diz Barbuti: “A Corsan tem 

amarras que a impedem de ofertar um serviço melhor, com mais velocidade”. Tá Barbuti, mas o 

que TU fizeste para corrigir estas amarras? Qual financiamento que tu buscaste que foi utilizado 

para aumentar a oferta de obras necessárias para o atingimento das metas da nova lei? 

Qual a mudança interna que tu fizeste que originou em mais agilidade e qualidade lá na ponta? 

Cadê os projetos para obras na Corsan? O que tu fizeste de 2019 até agora para termos projetos 

para podermos ter as obras necessárias? 

 

A gestão Corsan está priorizando financiamentos que não aumentam sequer uma ligação de 

esgoto no estado. Financiamentos que só visam melhorar o lucro de possíveis futuros 

acionistas. É este tipo de gestão que tu vai ter que explicar aos órgãos de controle aqui do Rio 

Grande, prezado presidente da Corsan. 

 

Vejam abaixo, alguns itens que, segundo o MPC e TCE merecem uma atenção especial 

neste processo: 

 

1o) Instauração de Processo de Contas Especial no âmbito da Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN, visando ao acompanhamento e à averiguação integral dos fatos 

suscitados, especialmente em relação aos aspectos mencionados nos itens II, III e IV 

precedentes, abaixo destacados, sem prejuízo de outros fatos que vierem a ser apurados em 

procedimento de fiscalização: 

 

a) avaliação de diagnóstico quanto à vantajosidade da escolha da modelagem que vier a ser 

adotada pelo Governo do Estado; 

 

b) apuração da necessidade do anunciado investimento de R$ 10 bilhões para o atendimento das 

metas até 2033, com o detalhamento de obras previstas e o respectivo cronograma; 
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é um bem de todos. 
Não pode ter dono! 



 

c) avaliação dos riscos das operações, especialmente do impacto social decorrente da prestação 

dos serviços ofertados; 

 

d) apuração dos reais valores já captados pela Companhia (ou em processo de finalização) para 

a obtenção de recursos, assim como o exame da existência de outras operações voltadas ao 

incremento da capacidade de investimento; 

 

e) avaliação do cenário futuro de planejamento financeiro e tributário da Companhia, 

considerando o reconhecimento da imunidade tributária pelo STF, tendo presente a possível 

alteração da natureza jurídica da empresa; 

 

f) exame e acompanhamento dos contratos para prestação de serviços de auditoria independente 

e assessoria jurídica com vistas à oferta pública de ações; 

 

g) exame e acompanhamento do contrato para prestação de serviços de consultoria em 

otimização e análise crítica de plano de investimento em CAPEX; 

 

h) exame e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços relacionados aos novos 

modelos contratuais embasados no Marco Legal do Saneamento; 

 

i) demonstração da capacidade econômico-financeira da Companhia, conforme exigência do 

Novo Marco Legal do Saneamento; 

 

j) demonstração do impacto da alienação do controle acionário na economia tributária 

(imunidade) e no preenchimento dos novos requisitos legais, considerando os contratos 

individuais com os municípios e o subsídio cruzado para universalização do acesso aos 

serviços; 

 

k) demonstração das razões da ausência de tomada de medidas suficientes para tornar eficiente 

a gestão da Companhia, considerando o argumento que o acesso a fontes de financiamentos não 

seria por si só capaz de preencher os níveis de investimento futuros (Nota Técnica SUCIR no 

001/2020, colacionado no Processo Administrativo Eletrônico 21/0587- 0000732-2 - p. 35); e 

l) considerando o mesmo argumento referido no item anterior, cabe verificar em que medida a 

contratação de assessoramento qualificado para processo de rating (Nota Técnica SUCIR no 

001/2020, colacionado no Processo Administrativo Eletrônico 21/0587-0000732-2 - p. 35), 

seria imprescindível, já que o acesso a financiamento não seria uma prioridade ou seria inócuo 

para a capitalização da Companhia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

