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"A JUSTIÇA É A
 VERDADE EM AÇÃO."

MOMENTO DELICADO PARA
A FUNDAÇÃO CEEE

PRIVATIZAÇÃO  E  A  FUNDAÇÃO  CEEE

Participantes, assistidos e pensionistas demonstram preocupação com notícias vindas
das súmulas publicadas pela entidade.

No que tange ao CEEEPrev Migrados, a PREVIC, que fiscaliza e regula os planos privados
previdenciários, autorizou em 2014 uma alteração no regulamento do plano, mas exigiu na
mesma decisão, a alteração de três artigos que estabeleceriam a paridade no fundo saldado
dos participantes migrados em 2002.

A Fundação CEEE judicializou a decisão e postergou a obrigatoriedade de efetivar essa
decisão da PREVIC. Porém, a ação liminar que impedia as alterações, acabou sendo modificada
e o órgão fiscalizador deu cerca de 4 meses para que a entidade procedesse nas mudanças
regulamentares.

Coube ao Senergisul, sindicato tão combatido pela dita “elite pensante” da CEEE, a
atitude de defender os participantes. Ingressamos com uma Ação Cívil Pública, através do
escritório Cecília Costa Advogados,  representando todos os participantes do plano, requerendo
a suspensão do processo que determina a paridade no saldado dos Migrados no CEEEPrev.

Informamos à categoria eletricitária, que o SENERGISUL obteve decisão favorável nesta
segunda-feira, dia 14/06/2021.

Quanto ao Plano Único da CEEE, a PREVIC está exigindo a devolução de valores do
Patrimônio do Plano para a patrocinadora CEEE, referente às ações judiciais que participantes
da empresa venceram contra a mesma e que repercutiram nas contribuições à Fundação CEEE.

Ocorrendo essa devolução de valores, o resultado do Plano Único CEEE pode tornar-se
deficitário, impactando em nova contribuição extraordinária.

O SENERGISUL, atento às tentativas que venham a prejudicar os seus representados, está
efetivando juntada de documentos, visando ingressar na justiça contra essas ações, consideradas
totalmente arbitrárias pelo Sindicato.

Continuaremos na  luta em defesa dos eletricitários. Temos convicção,  que grande parte dos
valores apresentados pela diretoria da Fundação, que infelizmente deveria sempre sair na defesa
dos participantes, são indevidos e vamos provar. O tempo é o senhor da razão.

SENERGISUL, sempre ao lado dos eletricitários! Nossa luta só tem um lado, os trabalhadores!

SENERGISUL - HÁ 79 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

A Diretoria.


