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Ata da Assembleia Geral Ordinária da NovAAPC – Núcleo de Observação e Vigilância dos 

Aposentados e Pensionistas da Copel, realizada às 17:30 horas do dia 21 de abril de 2021. 

Às 17:30 horas do dia 21 (vinte e um) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), realizada na cidade de Curitiba, 
Paraná e no formato de reunião virtual conforme determina o Art. 12 da Lei 14.010/2020 (link: 
https//meet.google.com/bqs-vczq-pej) reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os aposentados, 
participantes da ativa e pensionistas da Copel e com a participação dos associados João Gualberto Kowalski, 
Fernando Fontes Pereira, Carlos Eduardo Felsky, Robson Luiz Rossetin, Arnaldo José Rigon, Robson 
Francisco de Souza Licks, Kalil Karam Neto, Marcos Antônio Brenny e Damião Alves da Silva com a 
finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) Aprovação da Prestação de Contas relativa ao 
exercício de 2020: por solicitação do Presidente foi verificada a existência de quórum para realização da 
assembleia. Constatada a insuficiência de participantes em primeira convocação, a assembleia foi suspensa 
para ser reaberta às 18:30 horas em segunda convocação com qualquer número de participantes. Reabertos 
os trabalhos, a assembleia foi presidida pelo senhor João Gualberto Kowalski que agradeceu a presença 
de todos e convidou a mim Arnaldo José Rigon para secretariar os trabalhos. Ato contínuo, o senhor João 
Gualberto Kowalski em breve explanação sobre a importância desta assembleia para a qual estavam 
abertas as participações de todos os associados de dezessete localidades. Discorreu sobre os motivos da 
realização da presente assembleia abordando a prestação das contas do exercício de 2020. Por solicitação 
do Presidente, o Primeiro Secretário fez a leitura do edital de convocação datado de 05/04/2021. Passando 
imediatamente à análise do primeiro item, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Tesoureiro Sr. Robson 
Francisco de Souza Licks que fizesse a apresentação da prestação de contas. O Sr. Licks fez detalhada 
exposição do constante na documentação contábil, informando inclusive que a prestação de contas relativas 
ao exercício de 2020 fora encaminhada ao Conselho Fiscal tendo sido plenamente aprovada conforme 
parecer apresentado pelo seu presidente Sr. Pompeu Carvalho de Aguiar. Em seguida fez breve resumo das 
contas para os participantes da presente assembleia, fornecendo detalhes acerca das transações realizadas 
entre as contas. O Sr. Licks abriu a palavra para manifestações sobre a matéria apresentada; usando da 
palavra, o Sr. Robson Luiz Rossetin citou a existência de recente Resolução (Nº 1.409) que trata do uso do 
termo ‘lucro’ ao invés de déficit ou superávit uma vez que as associações não são criadas para gerar lucro. O 
assunto será objeto de debates com o contador responsável e da introdução de correções que forem 
necessárias. Os presentes à assembleia teceram comentários pondo em relevo o bom trabalho executado 
pelo Sr. Licks. Não houve outras manifestações contrárias à apreciação das contas, que foram aprovadas por 
unanimidade. Em seguida, o Sr. Licks apresentou a previsão orçamentária para o ano 2021, onde ficaram 
previstos os seguintes marcos orçamentários: Receitas no valor de R$ 30.550,00; Despesas no valor de R$ 
11.580,00; e Movimentações Financeiras em R$ 18.970,00. O Sr. Kalil Karam Neto sugeriu modificação na 
apresentação das Movimentações Financeiras o que foi prontamente atendida; foram feitas as correções de 
termos grafados erroneamente. A Previsão Orçamentária também foi aprovada sem ressalvas ou restrições. 
II) Assuntos gerais: sem assuntos para serem debatidos. Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente abriu a 
palavra para quem quisesse fazer uso da mesma para manifestar-se sobre a administração da Associação, 
determinando que a lista de membros presentes na assembleia faça parte indissociável da presente ata de 
Assembleia, embora tenha sido realizada no modelo virtual, a fim de atribuir ao procedimento ampla 
legalidade e transparência. O Presidente fez um apelo aos associados da NovAAPC quanto às dificuldades 
que enfrentamos nestes tempos difíceis, convidou a todos que - sempre que puderem - participem das 
reuniões técnicas semanais e para ter conhecimento da variedade e da grandeza dos assuntos tratados. É 
dever preservar os planos previdenciários e de saúde da Fundação Copel. O Presidente, diante da ausência 
de manifestação de outros oradores encerrou a assembleia às 19:23 horas deste mesmo dia, determinando a 
lavratura deste termo em ata e colagem em livro próprio, com registro posterior no Cartório de Títulos e 
Documentos competente para que surtam os efeitos legais desejados. Nada mais. Curitiba, 21 de abril de 
2.021. 
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