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MEMO 013/DGCE                                               Florianópolis, 22 de maio de 2020. 
 

De: DGCE 
Para: Chefe de Gabinete da Presidência 
          JULLIANA FRANCISCONI CARDOSO 
 
Assunto: Pedido de autuação de processo pela Diretoria de Empresas e Entidades 
Congêneres - DEC 
 
 
 

 

Senhora Chefe de Gabinete da Presidência, 

 

Submeto à consideração da Presidência o pedido formulado pela 

Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres – DEC referente à regularidade da 

permanência do ex-Secretário de Estado da Casa Civil, Senhor Douglas Borba, 

como membro titular do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina 

S.A. – CELESC, por indicação do acionista majoritário, o Governo do Estado de 

Santa Catarina.  

O pedido se consubstancia no envolvimento do atual conselheiro fiscal 

da CELESC em investigação acerca da compra dos respiradores, o que motivou 

seu pedido de exoneração da Casa Civil para tratar de sua defesa, bem como na 

renúncia ao mandato de Vereador na Câmara Municipal de Biguaçu, seguido de 

declaração no sentido de que o desligamento das atividades políticas é necessário 

para permitir-lhe dedicar-se a atividades privadas. 

Tais fatos, no entendimento da DEC, revelam motivos que se mostram 

incompatíveis com seu assento no Conselho Fiscal da CELESC S.A., o que é 

razoável e justifica a ação por parte desta Corte de Contas, sobretudo em razão do 

motivo da ação judicial em curso, que refere à suposta prática de crimes contra a 

administração pública, como peculato, corrupção ativa e passiva, e, possivelmente, 
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lavagem de dinheiro, a depender do destino dado aos valores pagos pelo erário, 

além de delitos licitatórios. 

Há proposta de adoção de medida cautelar, a qual deverá ser apreciada 

pelo Conselheiro Relator, havendo no caso a sugestão de direcionamento da 

relatoria para o Conselheiro Herneus de Nadal, haja vista que cuida dos autos 

relacionados à Dispensa de Licitação voltada à aquisição dos respiradores – 

Processo RLI 20/00179260, como também do RLI 20/00190825, igualmente afeto 

à matéria referente a aquisições de insumos e serviços no combate à pandemia 

causada pelo coronavírus. 

Sugere, por fim, que seja dado conhecimento ao senhor Governador do 

Estado para que se manifeste quanto à possibilidade de propugnar a realização de  

Assembleia Geral Extraordinária da estatal para que delibere quanto ao 

afastamento do ex-Secretário da Casa Civil do Conselho Fiscal, posto que indicado 

na condição de representante Estado, acionista majoritário. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me, 

Atenciosamente, 
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