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Conforme o Fala de 07/06/19 a Intersindical vem comunicar que, frente à manutenção da postura OMISSA e da procrastinação de atos que os administradores da
SCGÁS teriam a obrigação de praticar de ofício, seja no âmbito da Diretoria Executiva
seja no de Conselho de Administração, ficou deliberado que nesta semana a Intersindical protocolará as pertinentes representações perante o Ministério Público do
Estado - MPSC, Tribunal de Contas - TCE/SC e Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(CELESC), além da competente ação na Justiça Estadual. Tudo com o firme propósito
de garantir a retomada da legalidade de governança no âmbito da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, mediante a posse dos empregados legal e legitimamente eleitos por seus pares, Leandro Ribeiro Maciel para a Diretoria Executiva e
Valdete Aparecida Andrett para o Conselho de Administração.
A Intersindical lamenta profundamente ter que tomar esse encaminhamento, sendo
forçoso reconhecer que a SCGÁS só cumpre a lei quando instada por algum órgão de
controle externo da administração.
A Intersindical também lamenta que a Secretaria de Estado da Casa Civil não tenha
até a data do fechamento desta edição encaminhado qualquer resposta à Intersindical e também não tenha encaminhado o ofício com a manifestação do Governador
do Estado à CELESC e SCGÁS. Em razão, a Intersindical também oficiará aos parlamentares estaduais que atuaram de interlocutores junto ao governo, como forma de
informar e de agradecer o apoio recebido, mesmo que insuficiente diante da lentidão
e morosidade da máquina pública.
Para os empregados que desejarem conhecer o conteúdo dos documentos encaminhados, informamos que os mesmos estarão disponíveis após o protocolo de cada
documento no sítio https://www.sindalex.org.br/scgas.

INTERSINDICAL na luta por uma empresa pública e eficaz, na
representação das categorias dos seus representados sindicais
e na defesa de todos os empregados da SCGÁS
FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA DIFERENCIADA
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