Resumo mensal das atas dos órgãos de governança da
Fundação COPEL
Atas arquivadas no período: 1º a 31 de maio de 2019
Após a leitura das atas arquivadas no Espaço Transparência da Fundação COPEL no período de
1º a 31 de maio de 2019, a NovAAPC consolidou as seguintes conclusões:

CONSELHO DELIBERATIVO
Foram analisadas três atas das reuniões do Conselho Deliberativo no período, sendo todas elas
reuniões extraordinárias. Todos os conselheiros titulares participaram das reuniões, com exceção
do Conselheiro Augusto Samways, que foi substituído pelo Cons. supl. Robson Schiefler na 281ª
reunião.
Vários assuntos importantes foram registrados nas atas, merecendo destaque a aprovação do
novo estatuto da Fundação Copel, e a aprovação do orçamento para os planos administrados
para o ano corrente. A deliberação sobre as alterações nos regulamentos dos planos de saúde
(PROSAÚDE II e PROSAÚDE III) foi suspensa, e foram solicitadas informações adicionais pelos
conselheiros. Outra deliberação importante foi a determinação que os anexos que apoiaram as
matérias tratadas nas reuniões de todos os órgãos de governança da Fundação COPEL sejam
publicadas junto com as atas no Espaço transparência do site da fundação.
Como ponto de alerta a registrar continua sendo o elevado número de reuniões extraordinárias
mensais do conselho; também não está registrado na ata se as convocações para as reuniões
extraordinárias atendem ao estabelecido no art. 22 do estatuto, ou seja, antecedência de quatro
dias e quem solicitou a realização da reunião. Em muitas das matérias falta relacionar se a
decisão tomada pelos conselheiros foi unânime ou por maioria - nesse último caso também não
estão relacionados os votos dos conselheiros.

CONSELHO FISCAL
Foram também analisadas duas atas das reuniões do Conselho fiscal no período, sendo todas
elas reuniões extraordinárias. Na primeira reunião participaram, além dos conselheiros indicados
pelas patrocinadoras, os conselheiros eleitos pelos participantes e aposentados da gestão que se
encerrou; na segunda os indicados e os novos conselheiros eleitos. Na reunião de 8 de maio foi
indicado o novo presidente do COF: Robson Licks.
Os assuntos em destaque nas reuniões foram a finalização do Relatório de manifestação do COF
de 2018 e a indicação do calendário de reuniões ordinárias para 2019. Afora alguns pontos de
menor importância no formalismo registrados na ata, o ponto positivo foi a inclusão do relatório de
manifestação como anexo da ata, conforme determinado na reunião do Conselho deliberativo de
24 de abril deste ano e alguma ordenação quanto a apresentação e tratamento das matérias nas
reuniões ordinárias do Conselho fiscal: prazo mínimo de 4 dias para envio da documentação

suporte para as matérias, e necessidade da participação do Diretor financeiro e contador da
fundação nas ROs.
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