SCGÁS - DE-001-19

Florianópolis, 10 de Janeiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor
AFONSO COUTINHO DE AZEVEDO
Coordenador da INTERSINOICAL da SCGAS
NESTA

Ref.: Resposta ao Oficío INSCGASI13/2018.

Prezad o Senhor,

Acu samos o recebimento do oficio INSCGAS 01312018, por meio do qual a
INTERSINDICAl dá conhecimento de processo eleitoral concluído para escolha de
representantes dos empregados. indicando os nomes dos empregados eleitos para
eventual nomeaçao em cargos junto li Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administraçao da Companhia.
Inicialmente, a SCGAS re torça o seu compromisso permanente quanto ao cumprimento
integral das disposiçóes legais.
Sobre este assunto. desde logo. reiteramos manifestações anteriores de não
reconhecimento do processo eleitoral denagrado pela Intersindical. e agora,
consequentemente, do seu resuftado. por todos os motivos já antecipadamente
expostos, especialmente no que tange ao fato de os Administradores da SCGAS nunca
terem se omitido no que diz respeito a suas obrigaçOes sobre a matéria.
Ademais, especificamente no que se refere á eventual nomeaçao de representantes
dos empregados em cargos junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administraçao da Companhia. a SCGÃS. nesse momento, encontra-se adstrita ao
Estatuto Social aprovado por seus Acionistas. na form a do que dispOe a lei Federal nO
6.404f76. O Estatuto Social vigente nao pre\le representante dos empregados na
Direto ria Executiva e nem tampouco no Conselho de Administraçao e toda e quatquer
alteraçâo no Estatuto Social da seGAs de\le seguir as de\lidas tramitações de
Govemança, observando requisitos e exigências para aprovaçao por seus 6rg~os
societarios.
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Esclarecemos, no Ira" "tO. que (i) sobre a Lei Estadual n° 1.17811994, considerando a
existência da ADIN 1229, proposta pelo Estado de Santa Catarina questionando a
mencionada norma, e ainda em tram i!açilo no STF, esta Companhia realizou consulta
formal d Procuradoria Geral do Estado de Sanla Catarina e, tendo em vista a resposta
obtida , esta tomando as providências cabíve is, conforme sequência de atos
indispensáveis, constantes de cronogra ma que será apresentado e submetido a
apreciaçtio do Conselho de Administração. e que (ii) sobre a Lei Federal n°
13.303/2016, que dispõe sobre a previsão de representante dos empregados junto ao
Conselho de Admin istração nas empresas estatais, informamos que as proVidênCias
para alteração do Estatuto Social já se encontram em curso. restando submetidas aos
ACIOnistas desde 26 de junho de 2018
Assim, somente após cOricluidas as providênCias de ajustes nos documentos
SOCietáriOS correspondentes para previsão e definição da representatividade dos
empregados junto á DiretOria Executiva e ao Conselho de Adm inistraçao , a SCGAS
realizará o devido processo eleitoral, conforme regu lamento a ser previamente
<lprovado em seus órgãos socletarros co mpeterites
Informamos, por fim, que tão logo o citado cronograma de ações esteja aprovado pelo
Conselho de Administração encaminharemos cóp ia para conhecimento da
Intersindical
Sem mais para o momento
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Rafael Antonio Bettini Gomes
Diretor de Adm inistraçao e Finanças

"'0: Longo
Diretor Técnico Comercm l
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