Porto Alegre, 24 de agosto de 2020.
FFP/PRES/0837-2020.
Ilustríssimos Senhores e Senhora
Presidentes das Entidades de Classe do Grupo CEEE
N/CAPITAL
Senhores Presidentes,
Ao cumprimentá-los, cordialmente, reportamo-nos a correspondência datada de 06
de julho do corrente ano, quanto as preocupações dos associados dessas
Entidades, relacionadas ao processo de privatização em curso do Grupo CEEE,
assim como da correspondência datada de 17 de agosto do corrente ano, quanto ao
assédio da direção da CEEE em relação a Fundação Família Previdência, realizada
pela Presidente do Conselho Fiscal.
a) Das respostas aos questionamentos formulados na correspondência datada de 06
de julho de 2020.
1. Inicialmente, gostaríamos de tranquilizar Vossas Senhorias, eis que, atenta as
suas obrigações institucionais, a Fundação Família Previdência constituiu uma
Comissão Multidisciplinar, composta por integrantes dos órgãos de administração –
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva – com representantes
dos indicados pelas patrocinadoras e eleitos pelos participantes, para tratar
especificamente do assunto Privatização do Grupo CEEE e seus reflexos na
Entidade;
2. Por decorrência, a Fundação Família Previdência efetuou a contratação de
escritório de advocacia com larga experiência em reorganizações societárias – o
qual trabalhará conjuntamente com a área jurídica interna e, ambos, prestarão
assessoramento aos Colegiados em análises sobre o tema no âmbito jurídico;
3. Os representantes desta Comissão Multidisciplinar, juntamente com as
assessorias jurídicas supramencionadas, encontram-se acautelados quanto ao
desenvolvimento do processo de desestatização das empresas do Grupo CEEE,
bem como suas repercussões e seus reflexos quanto a eventuais alterações que
poderão serem realizadas nos Instrumentos Contratuais atualmente firmados entre
esta Fundação Família Previdências com as empresas do Grupo CEEE e o Estado
do Rio Grande do Sul;
b) Da manifestação da Fundação Família Previdência a respeito da denúncia
realizada pela Presidente do Conselho Fiscal - correspondência datada de 17 de
agosto de 2020.
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4. A Diretoria Executiva da Fundação Família Previdência tomou conhecimento do
conteúdo de publicações realizadas na mídia e em redes sociais sobre possíveis
desdobramentos nos planos previdenciários CeeePrev e Plano Único da CEEE, em
decorrência de uma futura reestruturação societária das empresas do Grupo CEEE.
Nestas publicações, há alusões de que a Diretoria Executiva da Fundação estaria
sendo pressionada pela Companhia de Energia;
5.
A Diretoria Executiva não concorda com estas afirmações. Visando a
transparência deste tema, informamos que recebemos ofício da CEEE, emitido em
09/07/2020, referente ao assunto e às garantias dos planos CeeePrev e Plano Único
da CEEE. No entanto, não consideramos esta manifestação como assédio ou
pressão da Companhia, patrocinadora dos planos;
6. Em resposta ao ofício da CEEE, a Fundação Família Previdência, encaminhou
correspondência, no dia 31/07/2020, esclarecendo que todas as garantias, incluindo
dívidas e compromissos atuariais, devem ser mantidas em sua integralidade, a fim
de preservar os direitos dos participantes vinculados aos planos, conforme
estabelecido na legislação previdenciária;
7. Reafirmamos este posicionamento no informativo enviado, por e-mail, aos
participantes dos planos e neste ato formalmente as Vossas Senhorias, no qual
discorremos sobre o tema.
8. Informamos, também, que todas as manifestações desta Entidade sobre este e
outros assuntos, de interesse dos participantes e assistidos, serão emitidas
utilizando, prioritariamente, os canais de comunicação da Fundação Família
Previdência, através do seu representante legal, o Diretor-Presidente.
9. Por fim, a Fundação Família Previdência, reforça seu compromisso pelo qual, no
momento em que detiver maiores informações quanto ao processo de privatização
do Grupo CEEE em comento, realizará o compartilhamento de informações com as
Entidades de Classe - UNIPROCEEE, AFCEEE, ATCEEE e AECEEE – assim como
a todos participantes desta Fundação Família Previdência.
Atenciosamente,
Rodrigo Sisnandes Pereira,
Diretor-Presidente

Clicksign 3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 24 de agosto de 2020, 16:10

FFP_PRES_0837___2020___resposta_às_entidades20200824160952.pdf
Documento número #3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou

Log
24 ago 2020, 16:10:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a. Data
limite para assinatura do documento: 23 de setembro de 2020 (23:59). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

24 ago 2020, 16:10:08

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES
PEREIRA e Telefone celular *******8355, com hash prefixo 935349(...).

24 ago 2020, 16:35:22

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.73.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 ago 2020, 16:35:23

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a.

Hash do documento original (SHA256): eff00f5c434908081689f0558be019d8ca36dc184ff36bc842a3720876cf31d4
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

3fbe578f-82b7-426d-80d8-f5eed894245a

Página 1 de 1

