
 

 

 

 

 

 

 

 

Anulada a contratação ilegal de Técnicos em Química 

 

Champagne? Não, não precisa. Mas que para o ego do Barbuti e sua assessora deve ser uma 

paulada, ahhh deve. Barbuti veio de São Paulo achando que o Rio Grande era uma terra sem lei. 

Nós Trabalhadores vamos mostrando a ele que aqui existem leis e seria de bom tom que fossem 

cumpridas. 

 

Sujeitos: 

 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços 

de Esgotos do Estado do Rio Grande do Sul - SINDIÁGUA (Noticiante), Companhia 

Riograndense de Saneamento - CORSAN (Investigado). 

 

Descrição: 

 

Apurar eventual ilegalidade na contratação temporária de profissionais para o Cargo de Técnico 

Químico, pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, mediante processo 

seletivo simplificado - Edital no 03/2020. 

 

CONSIDERANDO que as contratações temporárias foram realizadas sem o amparo de lei 

específica, em violação ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; 

 

RECOMENDO a Vossa Senhoria que a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 

SANEAMENTO - CORSAN:  

 

1) Anule, por ilegalidade, todos os atos de admissão decorrentes do Edital no 03/2020, por 

ausência da lei específica a que alude o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; 

  

2) Caso persista a situação de emergência, adote as providências de acordo com a Constituição 

Federal para promover as contratações temporárias. 

 

Ressalve-se: 

 

 a) Que a presente recomendação não constitui prejulgamento de quaisquer questões nela 

abordadas, e que venham a ser eventualmente objeto de debate nos foros judicial e 

administrativo, e, inclusive, no próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

  

b) Que a presente recomendação não encerra a investigação em curso no Inquérito Civil 

número 001.295/2021, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto 

Alegre.  
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      Água... 
é um bem de todos. 
Não pode ter dono! 



 

Ressalte-se: 

 

 (i.) Que essa recomendação serve também como fixadora do elemento subjetivo do gestor, para 

fins de ilícito penal e de improbidade, acaso não cumprida e/ou não justificado seu 

incumprimento.  

 

Porto Alegre, 13 de julho de 2021. 

Notificado: Roberto Barbuti, Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento - 

CORSAN. 

Endereço de E-mail: corsan-mprs@corsan.com.br 

 

Nota do SINDIÁGUA/RS 

 

A estratégia adotada por Barbuti de colocar R$ 500 mil reais num Fundo da Procuradoria Geral 

do Estado começa a ter percalços. Logicamente eles pensaram que um aval da PGE seria um 

salvo conduto para todas as suas intenções. Definitivamente, não é. A PGE afirmava que era 

possível esta contratação sem lei específica e o MP disse que não. 

 

Lembrando que o documento que induz os prefeitos a pensar que é obrigado a privatizar o 

serviço da Corsan também teve o aval da PGE, tal qual essa contratação dos Técnicos 

Químicos. 

 

Trabalhadores 

 

Desnecessário dizer que nada temos contra os profissionais que foram contratados. Mas é bem 

como o MP cita: Se for necessária a contratação temporária, que o faça de acordo com a 

Constituição Federal. Ou ainda, temos o “velho e bom” Concurso Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

