
  

        
        

 

 

 

                                                          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 
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