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ATA DA 40ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 03 de fevereiro de 2021 às 09h30min., por videoconferência. 

 

2. Convocação: Os senhores Eduardo de Freitas Teixeira (coordenador), Benedito Alfredo Baddini 

Blanc, Paulo Ferreira, Gabriel Monegatti Mattei e Saverio Orlandi. 

 

3. Convidados para Reunião:   

a) Representantes do Conselho Fiscal: Cassiano Quevedo Rosas de Ávila, David Polessi de 

Moraes, Luiz Alberto Meirelles Beleiro Barreiro Junior, Nanci Cortazzo Mendes Galuzio e 

Antonio José Imbassahy da Silva.  

b) Representantes da EMAE: Pablo Andrés Fernandéz Uhart, Diretor Financeiro e de Relações 

com Investidores; Ubiratan Coneza Zaccaro, assessor da Diretoria Financeira e de Relações 

com Investidores; Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Finanças, Controladoria e 

Tarifas; Fábio Tonetto, contador e coordenador da área de Contabilidade, Custos e Fiscal.  

c) Representantes da empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S: Auditores 

Eliane Resmini e Valdir Correa. 

 

4. Presentes à Reunião: Remotamente: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e demais 

convidados. 

 

5. Pauta: Anexa. 

 

6. Reunião 

Dando início à reunião, senhor Eduardo Teixeira, coordenador deste Comitê de Auditoria, informou 

que esta reunião está sendo feita conjuntamente com o Conselho Fiscal abrangendo os itens 2, 3, 4 

e 5 da Pauta. Cumprimentou e agradeceu a presença de todos e passou para os itens de pauta. 

 

6.1. Item 1 – Aprovação da ata da 39ª reunião. 

Os Comitentes, por unanimidade, aprovaram a ata da citada reunião, que será anexada ao relatório 

mensal a ser encaminhado ao Conselho de Administração. 

6.2. Item 2 – Apresentação das DF’s e Notas Explicativas da Pirapora Energia, do exercício 

findo em 31/12/2020, pela Administração. 

Com a palavra o Sr. Fábio Tonetto, que discorreu detalhadamente sobre a Demonstração de 
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Resultados dos Exercícios 2020 e 2019.  Ressaltou o aumento na rubrica Custo do Serviço de 

Energia Elétrica com maior impacto na contratação de Serviços de Terceiros, no compartilhamento 

do Custo de Pessoal e o custo da Repactuação do Risco Hidrológico. Comentou sobre a Evolução 

do Lucro do Exercício que ficou em R$17,3 milhões e, se comparado com o ano 2019, registra 

redução na ordem de 6%, o EBITDA também com redução de 6% e os Investimentos com aumento 

de 36% no mesmo período. Finalizando, falou sobre a Proposta de Destinação do Lucro e o 

Cronograma de Pagamento de Dividendos. 

6.3. Item 3 – Apresentação do Relatório emitido pelos Auditores Independentes, sobre o 

trabalho de auditoria das DF’s da Pirapora Energia, do exercício findo em 31/12/2020. 

A Sra. Eliane Resmini, comentou que emitiram um relatório sem alteração de opinião e que não 

houve nenhuma ressalva. Salientou sobre a conformidade e a independência na atuação da 

auditoria e não ter havido nenhuma dificuldade na condução dos trabalhos. Para concluir, Sr. 

Eduardo Teixeira perguntou se a Russell tem alguma observação, retificação ou restrição a fazer 

sobre as DF’s tal qual foi exposto, quando foi respondido que as demonstrações estão em 

condições de serem aprovadas pela companhia. 

6.4. Item 4 – Discussão com o auditor independente sobre qualquer problema ou dificuldade 

encontrada no curso da auditoria e as respectivas respostas da administração. 

Aspecto superado, nada para ser registrado considerando as informações prestadas pela Sra. 

Eliane, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes abordado no item 

3 acima. 

6.5. Item 5 – Reunião privada com o auditor independente para discussão sobre sua 

independência, incluindo discussões sobre quaisquer outros serviços prestados ou 

relacionamentos que possam comprometer a independência, objetividade e ceticismo 

profissional do auditor e outros assuntos. 

Aspecto superado, nada para ser registrado considerando as informações prestadas pela Sra. 

Eliane, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes abordado no item 

3 acima. Finalizando, o Sr. Eduardo Teixeira agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais e 

registrou, em nome do colegiado, a satisfação na realização de reunião conjunta dos colegiados. 

6.6. Item 6 – Preparação de deliberação sobre as DF’s da Pirapora Energia. 

A pedido do Coordenador foi apresentado pelo Comitente Alfredo Blanc a minuta da deliberação 

sobre as demonstrações financeiras, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, que após 

lida foi aprovada por unanimidade, conforme abaixo descrita: 
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RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS DA PIRAPORA ENERGIA S.A. DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

O Comitê de Auditoria acompanhou o processo de apuração e preparação das Demonstrações 

Financeiras da Pirapora Energia S.A., referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2020, tendo discutido as referidas demonstrações financeiras com o Departamento de Finanças 

e Controladoria. Analisou as referidas demonstrações financeiras e as discutiu com os auditores 

independentes. Ao final do processo, o Comitê de Auditoria conheceu e debateu o relatório dos 

auditores independentes emitido sem ressalvas. 

Com base nas informações, discussões e análise acima referidas, o Comitê de Auditoria considerou 

as demonstrações financeiras auditadas da Pirapora Energia S.A., relativas ao exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2020, em condições de serem apreciadas pelo Conselho de Administração, 

recomendando sua aprovação. 

6.7. Item 7 – Assuntos Gerais. 

6.7.1. Matéria extrapauta: Revisão da Politica de Distribuição de Dividendos. 

Com a palavra, Sr. Eduardo Teixeira expôs que a matéria extrapauta foi solicitada pela Diretoria 

Financeira para ser apresentada nesta reunião e que a Secretaria Executiva, por meio do correio 

eletrônico de 29/01/2021, enviou os documentos necessários à avaliação prévia dos senhores 

comitentes e foram arquivados nesta Secretaria. 

Dando andamento, o Sr. Ubiratan explanou sobre os principais pontos da revisão da política, 

informando que o resultado dessa revisão está registrado no documento denominado “De / Para” 

contemplando os ajustes necessários tanto de “redação” como de “ordem legal”. Feitos os 

comentários e esclarecimentos aos questionamentos dos Comitentes, foi encerrada a apresentação. 

Após o tema ser debatido pelos presentes, foi redigida a deliberação, a ser encaminhada ao 

Conselho de Administração, que após lida foi aprovada por unanimidade, conforme abaixo descrita: 

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA 
 

O Comitê de Auditoria reuniu-se nesta data para apreciar a versão revisada da Política de 

Distribuição de Dividendos aprovada pela Resolução de Diretoria F/002/04/2021ª, de 29 de janeiro 

de 2021. Após a apreciação da nova versão e da apresentação da Diretoria Financeira sobre a 

revisão realizada, os membros do COAUD consideraram o referido documento em condições de ser 

apreciado pelo Conselho de Administração, recomendando sua aprovação. 

 

6.7.2. – Utilização da plataforma de gestão de reuniões Atlas Governance. 

O Coordenador, Sr. Eduardo Teixeira, informou aos membros do Comitê sobre a utilização de uma 

plataforma de gestão de reuniões denominada “Atlas Gov”, tendo como característica a segurança 
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das informações por evitar o trânsito de arquivos por mensagem eletrônica, além da praticidade na 

sua utilização. Segundo informou o Secretário Paulo Lessi, essa plataforma já é utilizada no 

ambiente da Companhia, pelos membros do Conselho Fiscal, e o total de usuários da licença 

vigente (até abril/2021) é suficiente para permitir que os membros do Comitê de Auditoria também 

utilizem sem necessidade de qualquer ajuste. Desta forma foi dado conhecimento da ferramenta de 

trabalho bem como os comitentes concordaram, por unanimidade, com a sua utilização. 

 

E, nada mais havendo a ser discutido, o coordenador do COAUD, Eduardo de Freitas Teixeira, encerrou 

a reunião às 11h47min., determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue 

assinada por mim, Paulo Roberto Lessi, Secretário Executivo do Comitê de Auditoria, 

___________________________________ , e pelos Senhores Comitentes presentes. 

 
 
 
 
 
Benedito Alfredo Baddini Blanc 
Membro Independente 
 
 
 
 
 

Eduardo de Freitas Teixeira 
Coordenador e Membro Independente 

 

Paulo Ferreira 
Membro 
 

Gabriel Monegatti Mattei 
Membro Independente 

 
 
 
 

Saverio Orlandi 
Membro 

 


