
 

INFORME MENSAL – ATAS DOS CONSELHOS DA FUNDAÇÃO COPEL 

Publicação sob responsabilidade da Câmara Técnica Gestão de Fundos de Pensão 

 

 
Esse informe da NovAAPC sintetiza as reuniões e matérias que foram tratadas no mês de abril/2021 dos dois 
conselhos superiores da Fundação Copel, além das reuniões do Comitê de Investimentos. As tabelas anexadas 
contêm um resumo das atas que foram arquivadas no Espaço Transparência no site da Fundação Copel. O conteúdo 
integral das atas pode ser consultado nessa área, que é restrita aos participantes da Fundação Copel. 

 
CONSELHO DELIBERATIVO (COD) 
 
Uma ata de Reunião Ordinária foi arquivada no período. Os temas tratados na reunião foram: apreciação e 
aprovação das Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária de 2020 e apresentação da evolução do 
Planejamento Estratégico 2021 da Fundação Copel. 
 
 
CONSELHO FISCAL (COF) 
 
Foi arquivada uma ata de reunião extraordinária do COF no mês. A única matéria tratada na reunião foi a conclusão 
e envio ao COD do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal (RMCF) de 2020. 
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS (CInv) 
 
Foram arquivadas duas atas de reunião do CInv no site da FC no período analisado. As atas registram que as 
seguintes matérias foram tratadas: a) foram apresentados os resultados de março/2021 e relatadas as reuniões com 
os gestores externos das carteiras de investimento; e b) o Diretor Financeiro e os representantes da área de 
investimentos da fundação apresentaram a proposta de estratégia de proteção cambial (hedge) e a sugestão para 
agilizar os contratos futuros de dólar delegando alçada para o Comitê Interno de Investimentos tratar desse assunto. 
 
Comentário do mês  
 
Importantes matérias foram tratadas pelo Conselho Deliberativo na Reunião Ordinária do dia 23 de março.  Destaca-
se a análise e aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis (DCs) de 2020. 
 
O conteúdo das DCs arquivado no site da FC contém as demonstrações propriamente ditas do Plano de Saúde, e 
dos Planos Previdenciários que são administrados e do Plano de Gestão Administrativa - esse último representando 
o registro contábil da gestão administrativa da Fundação Copel. Encontra-se arquivado também o Relatório do 
Auditor Independente sobre o Plano de Saúde. 
 
(Uma primeira análise já demonstra a falta do arquivamento no Espaço Transparência dos demais documentos que 
foram anexados à ata da reunião que aprovou as demonstrações: o Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Contábeis (PREVIC), a Manifestação do Comitê de Auditoria e o parecer do Conselho Fiscal. Esses 
documentos complementares auxiliam na análise das informações contidas nas Demonstrações Contábeis.) 
 
E por falar em Comitê de Auditoria, achamos oportuno destacar a sugestão que foi incluída por esse órgão da 
Fundação Copel na sua Manifestação: “... por ocasião da elaboração da Política Contábil da Entidade seja prevista a 
implantação de certificação de dados e textos das Notas Explicativas pelos gestores das áreas responsáveis por 
informações...”.  
 
Explicando melhor, a política mencionada pelo COA está prevista na instrução PREVIC Nº 31, de 20 de agosto de 

2020. Esse recente normativo legal impõe à Fundação Copel as normas para os procedimentos contábeis e a 

definição de uma política contábil que considere as suas peculiaridades, a natureza das suas operações, a gestão 

dos riscos e controles e o tratamento das provisões, dos ativos e passivos contingentes. 
 
Em face da importância dos preceitos estabelecidos na instrução do órgão regulador, a NovAAPC aproveita para 
sugerir que seja oportunizado aos participantes da Fundação Copel interagirem da elaboração da Política Contábil, 
tomando conhecimento da proposta e tendo oportunidade de contribuir com eventuais sugestões, antes da sua 
aprovação. Também, esse Núcleo, sempre alinhado com a sua missão institucional e as suas prerrogativas 
estatutárias, passará a acompanhar a evolução dessa matéria nas suas reuniões periódicas de avaliação e nas suas 
Câmaras Técnicas. 
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