Resumo mensal das atas dos órgãos de governança da
Fundação COPEL
Atas arquivadas no período: 1º a 31 de agosto de 2019
Após a leitura das atas arquivadas no Espaço Transparência da Fundação COPEL no período de
1º a 31 de agosto de 2019, a NovAAPC consolidou as seguintes conclusões.
CONSELHO DELIBERATIVO
Não houve atas arquivadas de reuniões do Conselho Deliberativo (COD) no site da fundação no
período.
CONSELHO FISCAL
Não houve atas arquivadas de reuniões do Conselho Fiscal (COF) no site da fundação no
período.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O Comitê de investimentos é um órgão de assessoria aos conselhos da Fundação COPEL. As
reuniões do comitê também se encontram arquivadas no Espaço transparência da fundação e
fazem parte dessa análise mensal da NovAAPC.
No período foi compilada uma ata de reunião do comitê. Todos os membros do comitê
participaram da reunião.
Dos cinco assuntos tratados na reunião de 16/Ago, como de costume foi apresentado o relatório
"Acompanhamento dos Investimentos", que está anexado a ata que foi arquivada, e que traz
importantes informações sobre a composição e o desempenho das aplicações que suportam
todos os planos geridos pela Fundação COPEL. Outro assunto que foi tratado é a dificuldade que
o comitê está encontrando para recompor o seu quadro de membros suplentes, devido à saída
(por diversos motivos) dos suplentes anteriores, o que pode vir a impedir, inclusive, a instalação
da reunião mensal do Comitê de Investimentos, pela ausência de um membro titular.
Comentário da NovAAPC. A questão levantada da dificuldade de compor o quadro de suplentes
do Comitê de Investimentos está se revelando também na falta de candidatos para ocupar o cargo
de conselheiro fiscal suplente da atual gestão. Por isso é importante que a Fundação COPEL (e a
própria COPEL) atue firmemente na solução dessa questão, mostrando a relevância dos
participantes ativos e assistidos engajarem-se da gestão da nossa fundação.
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