
 

 

ENCONTRO DE MEMBROS DA DIRETORIA DA NOVAAPC COM O 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO COPEL 
 

 

No dia 11 de novembro, membros da Diretoria da NovAAPC estiveram reunidos com o 

Sr. Marcos Domakoski Presidente da Fundação Copel, oportunidade na qual foram 

debatidas diversas questões relacionadas à gestão da nossa Fundação. Constaram da 

nossa pauta de debates com o Sr. Domakoski os seguintes assuntos: gestão atual e 

estudo de melhorias do Plano de Saúde, a situação atual do Plano Família criado na 

modalidade de plano instituído, e em que fase se encontra a aprovação do novo 

Estatuto da Fundação (uma questão seriamente debatida, questionada e enfrentada 

pela NovAAPC).  

Num segundo momento foi abordada a realização de auditorias nos diferentes 

procedimentos operacionais da Fundação, como meio necessário para garantir a 

segurança e eficácia de resultados operacionais da instituição previdenciária; 

debatemos, também, as questões supervenientes à locação de imóveis às 

patrocinadoras que atualmente se encontram submetidas a processos de mediação, 

especificamente sobre a locação do imóvel à Compagás e dos imóveis localizados no 

Estado do Mato Grosso para uso a obra de Colíder.  

Outro assunto que veio à tona se refere aos efeitos que podem atingir os aposentados, 

pensionistas e ativos da Compagás e Copel Telecom, em caso de eventual privatização 

destas subsidiárias. O Presidente da Fundação Copel entende que este é um trabalho 

que poder ser desenvolvido pela NovAAPC com a participação de técnicos da 

Fundação Copel.  

Como afirmou o Sr. Domakoski, reuniões desta natureza envolvendo a nossa 

Associação são muito propícias ao debate de ideias e devem se repetir em 

oportunidades futuras, pois sendo a Fundação Copel uma entidade de referência 

nacional é preciso continuar a busca pela excelência. Ficou aberto um caminho 

promissor entre a NovAAPC e a Fundação Copel, que se firmará pelo surgimento de 

novas oportunidades para debates e estreitamento de relações, como sempre 

desejamos. 
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