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 Sou Abelmaim, funcionário do grupo CEEE desde 2001, onde iniciei como as-
sistente técnico, na Usina Dona Francisca. Nos anos seguintes trabalhei na 
seção de Telecomunicação e ingressei, através de concurso público, para 
técnico em Eletromecânica no grupo CEEE. Durante minha carreira já fui 
chefe de seção de manutenção da Usina do Passo Real, assistente de Divisão 
do Sistema Jacuí, chefe de Departamento de Operação na CEEE-GERAÇÃO, 
chefe da Divisão Sistema Jacuí e hoje trabalho como Técnico em Eletrome-
cânica na Usina Hidrelétrica de Itaúba.

 Sou Formado em Direito e tive experiências administrativas importantes, 
como secretário da Saúde no município de Salto do Jacuí e, atualmente, Con-
selheiro Eleito do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do RS.

 A CEEE faz parte da minha vida e da minha família, minha esposa Rúbia, com 
quem tenho duas filhas chamadas Isadora e Samanta, também fez parte do 
quadro de funcionários da empresa. Como pai me preocupo muito com o 
futuro da minha família, por isso faço questão de ser candidato ao Conselho 
Fiscal da Fundação Família Previdência (Fundação CEEE), para poder me 
dedicar também a defesa do futuro das famílias de cada participante e 
preservar seus direitos adquiridos.
      
 O papel de um conselheiro não pode ser de um mero homologador das de-
cisões da Diretoria ou do Conselho Deliberativo. Quero exercer um papel fis-
calizador com autonomia, denunciando decisões contrárias ao interesse dos 
participantes. Precisamos revisar com atenção e rigor as ações referentes às 
retiradas de patrocínio.

 Meu compromisso é buscar a transparência e a ampla divulgação das ações 
e decisões tomadas pela Diretoria e Conselheiros da Fundação. Quero de-
fender e fiscalizar permanentemente os direitos assegurados aos partici-
pantes e beneficiários dos planos da Fundação e aproximar cada participante 
da gestão da Fundação, através de contato pessoal e visitas a setores das 
empresas patrocinadoras.

Nosso candidato para o Conselho Deliberativo é 
Ronaldo Schuck N° 1.
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