
Eleições Fundação 2022
FAÇA SUA PARTE!   VOTE!   PARTICIPE!
Por uma Fundação rentável e eficiente

Eletricista de Distribuição
17 anos de trabalho na CEEE na área de 

Manutenção e Operação
Membro eleito do Conselho Fiscal da 

CRECE entre 2009 e 2015
Membro eleito do Conselho de Administração da 

CRECE desde 2015
Representante da AFCEEE Porto Alegre

Propósitos:

César Augusto Oliveira Farias

7Para o Conselho Deliberativo
Vote em César Farias

Representatividade:

a) Manter os fundos garantidores adequados aos futuros benefícios;
b) Maior aproximação entre a Fundação e os participantes, assistidos e pensionistas;
c) Transparência nas informações, continuidade na publicação de súmulas e decisórias;
d) Expandir os planos de benefícios, buscando novos patrocinadores e instituidores, garantindo o futuro da
Fundação e de seus participantes;
e) Preservar e ampliar os planos patrocinados por órgãos públicos e empresas privadas, e planos Instituidos;
f) Utilizar os instrumentos que garantem os compromissos das patrocinadoras, visando a continuidade dos
patrocínios nos Planos de Beneficios, e buscando as garantias individuais e coletivas  (no caso de retirada de
Patrocínio)
g) Continuar lutando administrativamente e judicialmente contra a retirada do patrocínio e a favor dos
participantes.
h) Canalizar esforços a fim de buscar o retorno da rentabilidade garantidora dos mínimos atuariais, reduzidas
em função do contexto mundial (crise econômica, pandemia, guerra).

De 25 a 31/05/22 pela internet com a mesma senha do site

               Concorro ao Conselho Deliberativo no compromisso de atuar junto aos excelentes profissionais do corpo
técnico da Fundação, para fins do crescimento da empresa no mercado de previdência.
               Colaborar com a gestão e atuar de forma honesta e transparente, assim como atuei e venho atuando na
gestão da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Eletricitários do Rio Grande do Sul – CRECE e na
Associação dos Funcionários das Companhias e Empresas de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul - AFCEEE,
dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e as conquistas, e assim canalizar esforços para o
crescimento da nossa Fundação, garantido a aposentadoria de mais de 17 mil participantes. Seu voto é essencial.


