
                                        

Resumo mensal das atas dos órgãos de governança da 
Fundação COPEL 

 
Atas arquivadas no período: 1º a 31 de julho de 2019 
 
Após a leitura das atas arquivadas no Espaço Transparência da Fundação COPEL no período de 
1º a 31 de julho de 2019, a NovAAPC consolidou as seguintes conclusões:  
 
 
CONSELHO DELIBERATIVO  
 
Foram analisadas três atas de reunião do Conselho deliberativo (COD) no período, sendo uma 
reunião ordinária (RO) e duas reuniões extraordinárias (RE). Todos os conselheiros titulares 
participaram das reuniões. 
  
Doze assuntos foram tratados nas reuniões, destacando-se: a) foi aprovada a solicitação para que 
a DIREX (Diretoria executiva) envie bimestralmente para o Conselho um relatório mostrando como 
foram usados os recursos do fundo que financia os planos de saúde geridos pela Fundação 
COPEL; b) foi deliberado o encaminhamento das indicações da COPEL aos cargos de Presidente 
e Diretor de administração e seguridade para completar o  mandato 2018-2020, para 
homologação da PREVIC; e c)  o Diretor financeiro propôs ao Conselho um Regimento de 
governança para padronizar o funcionamento dos órgãos de governança da fundação (conselhos 
e diretoria). Esse último item (Regimento de governança) deve ser cuidadosamente avaliado, pois 
pode vir a limitar o funcionamento dos conselhos deliberativo e fiscal dentro das competências 
estatutárias e legais desses órgãos! 
 
 
CONSELHO FISCAL  
 
Foi também analisada uma ata de reunião extraordinária do Conselho fiscal (COF) que foi 
arquivada no site da fundação no período. Nela participaram todos os conselheiros fiscais. 
  
O assunto a destacar na reunião foi a apresentação e análise do relatório com as informações dos 
planos de saúde administrados pela Fundação COPEL. 
 
 
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 foram compiladas quatro atas de reunião do comitê, que não são separadas em 
ordinárias e extraordinárias. Todos os membros do comitê participaram das reuniões. 
  
Dos 14 assuntos tratados nas quatro reuniões realizadas entre abril a julho desse ano, merece 
destaque a apresentação que é feita dos resultados mensais dos investimentos, que é subsidiada 
pelo relatório "Acompanhamento dos Investimentos", que está anexado a ata que foi arquivada no 



                                        

site da fundação. Outro assunto extensivamente discutido são as aplicações que a Fundação 
COPEL tem feito em fundos de investimento em participações (FIPs) e fundos multi-mercado. 
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