
 

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 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 
durante o mês de maio de 2021 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) 
 

Não houve atas do Conselho Deliberativo arquivadas no período. 
 
CONSELHO FISCAL (COF) 
 

Não houve atas do Conselho Fiscal arquivadas no período. 
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS (CInv) 
 
Foi arquivada uma ata de reunião do CInv no site da FC no período analisado. Essa ata registra que as seguintes 
matérias foram tratadas: a) foram apresentados os resultados dos investimentos de abril/2021, bem como os 
resultados parciais dos investimentos no exterior e do Fundo de Investimentos FCOPEL FIRP CP (carteira própria de 
crédito privado); e b) o representante da consultoria externa discorreu sobre a situação econômica atual e as 
conseqüências do atraso no programa de vacinação contra a COVID-19 sobre a retomada da economia no Brasil. 
 
Comentário do mês  
 
De forma simplificada, os ativos geridos pela Fundação Copel enquadram-se em dois grandes grupos: os recursos 
associados aos produtos previdenciários, que tem como objetivo gerar renda futura para o participante, e os produtos 
assistenciais, que se destinam a financiar as despesas com saúde dos participantes, através dos planos de saúde 
Prosaúde II e Prosaúde III. Compõe também o grupo de despesas assistenciais as iniciativas de natureza preventiva, 
como, por exemplo, os programas CheckUp de Aposentados e Mais Vida. 
  
Esses dois grupos, como já comentado nesse espaço em outubro/2020, possuem características distintas quanto ao 
relacionamento dos participantes com a nossa fundação. Os produtos assistenciais são mais presentes no dia a dia 
dos participantes que os previdenciários; isso se evidencia interpretando-se a última pesquisa de satisfação. 
 
Finalmente, mas não menos importante, o volume total de recursos assistenciais geridos é significativo, mesmo se 
comparado aos previdenciários. De acordo com os últimos balanços anuais, o patrimônio social dos planos de saúde 
era de quase 230 milhões de reais em dezembro de 2020.  
 
Frente a essas informações, é importante mencionar aqui a assimetria existente nas informações dos planos e 
recursos assistenciais na página da Fundação Copel na internet. Enquanto as últimas cinco demonstrações 
financeiras e RAIs dos planos previdenciários estão arquivadas no site da FC, somente a demonstração contábil de 
2020 dos Prosaúde está disponível! Não estão disponíveis os dados quantitativos históricos de número de 
participantes e de atendimentos dos planos, comportamento dinâmico das faixas etárias dos participantes, reajustes 
das mensalidades, evolução das participações e co-participações em despesas assistenciais, e outros. Fica 
prejudicada com isso qualquer avaliação qualitativa que os participantes desejem fazer. 
 
Um ponto a lembrar, que é a questão da regulação. Enquanto a questão previdencial é tratada pela PREVIC, a 
regulação assistencial é de responsabilidade da ANS – Agencia Nacional de Saúde. No caso específico das EFPC 
(Entidades Fechadas de Previdência Complementar) no qual se encaixa a Fundação Copel, o arcabouço legal para 
prestação de serviços assistenciais está no art. 76 da Lei Complementar109/2001. 
 
Finalizando esse comentário, lembramos que a Fundação Copel está sujeita a Resolução Normativa ANS 443/2019. 
Essa norma institui as regras de aprimoramento da governança das operadoras de saúde com vistas à solvência dos 
planos administrados. De acordo com a norma, a responsabilidade das práticas de governança também é dos 
associados da operadora! A ANS determinou que as operadoras instituam os mecanismos de controle interno e 
gestão de riscos e apresentem o Relatório de Procedimentos Previamente Acordados, elaborado por um auditor 
externo, somente no final de 2022. Sugerimos que a Fundação Copel, que sempre é destaque em gestão, antecipe 
essa obrigação para esse ano, se for possível. 
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