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Manifestação pacífica em frente à sede da Celos

Abaixo transcrevemos 
trecho da ATA Nº 04/2017 Convocação Geral: 

Todos em frente
a Celos dia 24/03

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS

Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Comunicação

Cerca de uma centena de participantes da Celos (ativos, assisti-
dos e pensionistas), munidos de cartazes e faixas, concentra-
ram-se em frente ao Edifício Alpha Centauri (Sede da Celos) no 
centro de Florianópolis no último dia 23, acompanhados por 
dirigentes da INTERSINDICAL, APC (Associação dos Pro�ssio-
nais da Celesc) e representantes do Observatório Celos (obser-
vatoriocelos.blogspot.com.br). O motivo da manifestação foi a 
votação do relatório do processo administrativo disciplinar 
(PAD), instaurado pelo Conselho Administrativo da Celos 
(COD), oriundo da sindicância administrativa investigativa (SAI) 
no Fundo de Investimento em Participação Global Equity 
Properties-FIP GEP, que apontou um prejuízo, já equacionado, 
entre os 8.500 participantes, de R$ 132 milhões.

A expectativa de todos é que a apuração dos atos que levaram 
a mais um investimento que resultou em prejuízo milionário, 
leve à identi�cação e punição dos responsáveis, com o devido 
encaminhamento à PREVIC, Ministério Público Federal, Polícia 
Federal, além dos órgãos competentes na esfera estadual, o 
que não aconteceu nos 13 PAD’s anteriores. Porém, como a 
reunião se estendeu até o período noturno os participante 
resolveram suspender a manifestação e aguardar comunicado 
o�cial da Celos.

Para surpresa de todos, o comunicado enviado no dia seguinte, 
informou que a reunião não foi conclusiva, haja vista, vários 

“Adicionalmente o COD determina que a Comissão aprofunde a 
averiguação de responsabilidade dos ex-administradores, citados 
no Relatório Conclusivo do PAD FIP GEP, para subsidiar o julga-
mento por este Colegiado em relação às atribuições e responsa-
bilidades inerentes ao cargo. Solicita a disponibilização do 
quadro de ocorrência citado nas cartas enviadas aos envolvidos 
para apresentação de defesa e que toda a documentação do 
processo seja organizada em meio físico, em ordem cronológica e 
com as folhas numeradas. A Comissão deve prestar as informa-
ções solicitadas ao COD até o dia 17 de março, a �m de que cada 
Conselheiro analise se as dúvidas aqui suscitadas foram esclareci-
das, se manifestando previamente via e-mail em caso de necessi-
dade de novos esclarecimentos, de forma que o processo possa 
ter sua votação realizada na próxima reunião deste Colegiado, 
agendada para o dia 24 de março”.

Convocamos todos os participantes para 
nova manifestação no dia 24 de março 
(horário a ser informado), em frente ao 

edifício Alpha Centauri, para acompanhar 
a votação do relatório. Participe, traga seu 

cartaz e/ou faixa e mostre toda a sua 
indignação com que está acontecendo.

questionamentos de cunho jurídico levantados por um dos 
conselheiros, visando não fragilizar a decisão do colegiado e 
evitar embates jurídicos futuros. Por unanimidade, o COD 
determinou que a comissão de sindicância se manifeste sobre 
todos os pontos levantados. Vale lembrar que este mesmo 
conselheiro solicitou o arquivamento desse PAD na reunião do 
COD, ocorrida em 24/11/2016 (ATA COD Nº 25/2016). Também, 
foi muito comentado entre os manifestantes a ausência de 
várias entidades representativas dos participantes ativos e 
inativos no movimento.


