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Porto Alegre, 07 de abril de 2021. 

 
 
 
 
Ilm°. Sr. Rodrigo Sisnandes, 
Presidente da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE 
 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos manifestar nossa preocupação frente aos últimos 
acontecimentos envolvendo a retirada de Patrocínio por parte da CEEE D e CEEE GT, dos 
planos previdenciários CEEEprev e Plano ÚNICO, aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária no último dia 16 de março de 2021. Também é motivo de inquietação a 
alienação da CEEE D, ocorrida em leilão realizado, recentemente, na data de 31 de março de 
2021.   
 
Diante dessa conjuntura, que está ocasionando um clima de muita dúvida e insegurança junto 
aos participantes em geral, entendemos que a informação atualizada e oficial assume um 
papel preponderante. Por isso, com o objetivo de levar aos nossos associados dados formais  
sobre assuntos tão relevantes, nada mais apropriado do que buscar respostas  junto ao órgão 
competente, neste caso a Fundação ELETROCEEE.  
 
Abaixo elencamos as questões consideradas, neste momento, mais importantes: 
 
1- É possível a CEEE levar a efeito a retirada de patrocínio, quando há ações judiciais 
contestando a legalidade desse ato? 
2- Quais as etapas que envolvem um processo de retirada de patrocínio e o tempo estimado 
para sua conclusão? 
3- Quais os principais riscos a que os participantes, assistidos e pensionistas estão 
submetidos e quais as garantias contratuais para o cumprimento integral na cobertura das 
reservas atuariais? 
4- Segundo informações que estão circulando entre os participantes, a Fundação estaria 
negociando a manutenção do patrocínio junto à Empresa Equatorial, compradora da CEEE D. 
Em caso afirmativo, essa negociação envolve todos os participantes, incluindo assistidos e 
pensionistas?  
 
Devido a importância dos temas apresentados e a urgência em levar esclarecimentos aos 
nossos associados, solicitamos resposta, dentro da brevidade possível. 
  
 
Atenciosamente, 
 

                                          


