
 

 

Resumo mensal - atas dos órgãos de governança da Fundação COPEL 
 

Atas arquivadas no período: 1º a 30 de abril de 2020 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Foi analisada uma ata de reunião do Conselho Deliberativo (COD) que foi arquivada no site da 
Fundação COPEL, classificada como RE - Reunião Extraordinária. Todos os conselheiros 
estiveram presentes nessa reunião, realizada através de vídeo-conferência. 
  
A reunião tratou da solicitação de um participante para que o Termo de adesão ao "Empréstimo 
ao Participante" fosse validado pelo login e senha informados no acesso à Área do Participante da 
Fundação Copel na internet. Isso dispensaria a entrega do termo assinado - e com firma 
reconhecida em cartório - em uma instalação da Fundação, que está com funcionamento restrito 
devido a crise do Corona Vírus. O Conselho deliberativo autorizou a medida, de forma temporária.  
 
CONSELHO FISCAL 
 
Foram analisadas duas atas de reunião do Conselho Fiscal (COF), arquivadas no site da 
Fundação COPEL. Todos os conselheiros estiveram presentes nessas reuniões, realizadas por 
vídeo-conferência. 
  
As reuniões trataram de várias matérias. Na reunião ordinária foi lavrado o Parecer do Conselho 
Fiscal aprovando o envio das Demonstrações Contábeis de 2019 ao Conselho Deliberativo e 
deliberando sobre algumas divergências apontadas nos relatórios da auditoria externa. Já a 
reunião extraordinária apreciou a implantação da Política de segurança da informação na 
Fundação e a execução do orçamento 2019; foram também solicitadas as respostas fornecidas 
pela FC para alguns itens das auditorias que foram feitas pela Copel em 2015, 2017 e 2018.  
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS (O Comitê de investimentos é um órgão de assessoria aos 
conselhos da Fundação COPEL ) 
 
Não foram localizadas atas arquivadas no site da Fundação Copel no período considerado. 
  
Comentário do mês  
 
A aprovação pelo COD da contratação simplificada do Empréstimo Pessoal facilitou o processo 
para o participante, pois dispensou o reconhecimento da assinatura do termo e o deslocamento 
até uma instalação da Fundação Copel para entrega.   

Inicialmente o pedido foi feito por um participante para o e-mail da Ouvidoria. Esse pedido foi 
então apreciado pelas áreas jurídica e de compliance da fundação, sendo então enviado para 
apreciação do Conselho Deliberativo, o qual aprovou.  

Fica evidente a redução dos recursos físicos e humanos necessários ao recolhimento dos pedidos 
para concessão do Empréstimo ao Participante. Essa melhoria (que poderia ser mantida quando 
cessassem os efeitos do Corona vírus) mostra também que sempre existirão espaço para ações 
de redução dos custos dos processos da Fundação Copel. E que as demandas dos participantes 
são fundamentais para a melhoria da sua comunicação com a nossa Fundação! 

 

11/maio/2020 - Luis Eduardo Knesebeck 
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