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Curitiba, 25 de julho de 2019.                                         Carta 049/2019 
 
 
 
ILMO. SENHOR  
LINDOLFO ZIMMER 
MD PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
Rua 13 de maio, 616 – CEP 80.510-030  
CURITIBA – PR 
 
 
 
REFERÊNCIA: Vídeo Institucional de 19/07/2019 
 

 

Prezado Presidente   

 

Tomamos a liberdade de retornar à V.Sa. para solicitar sua habitual atenção referindo-se nesta 

oportunidade ao conteúdo do vídeo institucional publicado em 19/07/2019.  

 

Primeiramente, com relação ao seu conteúdo. Reconhecidamente extenso, difuso e pouco 

esclarecedor acerca dos assuntos que os participantes da Fundação Copel anseiam conhecer em 

detalhes, como os resultados alcançados pela sua gestão que possam ter contribuído decisivamente 

para a melhoria operacional da instituição, sobre a melhoria da qualidade do Pró-Saúde e dos Planos 

de Previdenciários. Sua argumentação, portanto, esteve longe do objetivo esperado e não passa pelo 

crivo técnico que dá respaldo à consistência verbal.  

 

Em segundo plano, mas de igual importância para assegurar a tranquilidade de assistidos, 

pensionistas e demais participantes da Fundação Copel, o interesse está diretamente associado a 

aprovação do novo estatuto pelas entidades oficiais de fiscalização e controle dos fundos 

previdenciários. No vídeo citado, objeto de nossa manifestação, deixou V. S. de apontar em que 

estágio se encontra a aprovação das alterações estatutárias, que complementos estão faltando e 

quando estaremos sendo regidos por um novo estatuto que espera-se prezar pela melhoria e por dar 

maior atenção a todos os participantes.  
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O que se constata pela leitura do Despacho do Processo nº 44011.002993/2019-19, da PREVIC, é 

que inúmeras inconsistências se encontram presentes na proposta de alteração estatutária, tendo 

inclusive determinado que a Fundação apresente as devidas justificativas num prazo máximo de 15 

dias sobre uma extensa lista de questionamentos.    

 

Assim sendo, solicitamos maiores informações sobre o assunto em tela, ao tempo em que 

permanecemos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. A presente 

solicitação foi deliberada por unanimidade na reunião da NovAAPC de 24/07/2019. 

 

Atenciosamente 

Original assinado  por 

SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 

Presidente da NovAAPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


