
seGÁs
SCGÁS - DE-039-19

Florianópolis, 20 de maio de 2019.

Ao Senhor Leandro Ribeiro Maciel e
Á Senhora Valdete Aparecida Andretl

Ref.: Vossa correspondência s/no recebida na SCGÁS em 09/05/2019.

Prezados Senhores,

Com nossas cordiais saudações e em resposta á correspondência acima referenciada,

a Diretoria Executiva da SCGÁS se manifesta nos seguintes termos quanto ás

informações solicitadas:

• As atas de reunião da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das

Assembleias de Acionistas da SCGÁS tratam de diversos assuntos relacionados

á estratégia e gestão da Companhia, devendo ser tratadas com a necessária

reserva para evitar riscos á competitividade elou á governança da Companhia.

Dessa forma, conforme previsão legal, não poderão ser disponibilizadas a

V.Sas.

• Especificamente com relação ás providências para assegurar a representação

dos empregados na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração da

SCGÁS, reiteramos informações já prestadas a Intersindical dos empregados da

SCGÁS que deu conhecimento das mesmas a todos os empregados, quais

sejam, os documentos societários necessários á previsão e definição da

societários competentes.
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representatividade dos empregados nos referidos órgãos da Companhia estão

em processo de ajuste, após o que a SCGÁS realizará o devido processo

eleitoral, conforme regulamento a ser previamente aprovado em
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• Com relação à revisão da estrutura organizacional da SCGAS, informamos que

a mesma ainda encontra-se em processo de aprovação juntos aos órgãos de

governança da Companhia, e, portanto, ainda sujeita a revisões a alterações.

Uma vez definida a revisão de sua estrutura organizacional, a SCGAS

promoverà ampla divulgação das informações pertinentes .

• Por fim, com relação à contratação de empregados em comissão pela

Companhia, informamos que os respectivos critérios para admissão, exoneração

e remuneração estão estabelecidos no Regimento Interno, no Plano de Cargos e

Salàrios e nas Políticas de Recursos Humanos da SCGAS, documentos

disponíveis para livre acesso pelos empregados da Companhia.

Sendo o que se apresentava, firmamos o presente.

B ini Gomes
tração e Finanças
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