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ATA DA 41ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 02 de março 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 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; 

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

Cristina L. Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle 

Interno e José Luiz Fernandes, coordenador da área de Gestão de Riscos. 

 

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, 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e comentou que essa é a primeira reunião com a 

utilização da ferramenta digital de gestão de reuniões Atlas Governance, o que é considerado uma 

melhoria na segurança e no trânsito das informações e documentos do colegiado. Em seguida 

passou para os itens de pauta. 

 

6.1. Item 1 – Aprovação da ata da 40ª 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 da Execução do Plano de Negócios 2020. 

A matéria foi retirada de pauta a pedido do coordenador do Grupo de Trabalho para Proposição do 

Plano de Negócios/Estratégico, Sr. Genésio Betiol Junior, a qual será oportunamente agendada 

para ser apresentada ao Comitê. 
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6.3. Item 3 – Apresentação sobre o acompanhamento da situação orçamentária e de fluxo de 

caixa. 

Com a palavra o Sr. Pablo, que agradeceu pela oportunidade de trazer ao Comitê informações 

sobre a execução orçamentária e o fluxo de caixa. Passou a palavra ao Sr. Fábio Tonetto que 

realizou a exposição com base no documento denominado “Apresentação Fluxo de Caixa – 

janeiro/2021”, encaminhado antecipadamente a este Comitê e arquivado na Secretaria, detalhando 

os valores registrados a título de Recebimentos e Desembolsos e os respectivos lançamentos da 

realização ocorrida no mês de janeiro do corrente ano, referente as empresas EMAE e a Pirapora 

Energia. 

 
Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

6.4. Item 4 – Apresentação da Gestão de Riscos. 

Com a palavra ao Sr. José Luiz que realizou a exposição com base no documento denominado 

“Apresentação Gestão de Riscos”, encaminhado antecipadamente a este Comitê e arquivado na 

Secretaria, comentando sobre as atribuições da área, o detalhando as atividades de 2020 e das 

matrizes de riscos inerentes, residuais e riscos projetados. Detalhou o fluxo da Estratégia de 

Tratamento dos Riscos e também do Plano de Trabalho e de Comunicação. Informou que irá 

elaborar uma apresentação ao Comitê abordando o Plano de Trabalho de 2021 da área de Gestão 

de Riscos. 

 

O coordenador, Sr. Eduardo, sugeriu que a matéria, Gestão de Riscos, seja objeto de apresentação 

regular ao Comitê de Auditoria permitindo maior interação com o tema e também como boa prática.  

 
Os comitentes debateram e deram sua ciência à matéria. 

6.5. Item 5 – Apresentação do Relatório Anual das Atividades da área de Controles Internos, 

Riscos e Conformidade. 

Com a palavra a Sra. Ângela que realizou a exposição com base no documento denominado 

“Relatório Anual de Atividades 2020 Área de Conformidade”, encaminhado antecipadamente a este 

Comitê e arquivado na Secretaria, comentando sobre os instrumentos de governança e gestão que 

foram implantados, a comunicação através de veiculações de matérias, os treinamentos realizados 

aos empregados e ao corpo executivo. Também registrou as atividades da Gestão de Riscos, do 

Controle Interno e do Canal de Denúncias.  

 
Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

6.6. Item 6 – Apresentação do Relatório Anual das Atividades da área de Auditoria Interna. 

Com a palavra o Sr. Paulo Lessi que realizou a exposição com base no documento denominado 

“Relatório Anual de Atividades 2020 Área de Auditoria Interna”, encaminhado antecipadamente a 
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este Comitê e arquivado na Secretaria, comentando sobre o conteúdo do Relatório como a estrutura 

de pessoal, a contratação de consultoria que realiza trabalhos de auditoria interna e as atividades 

desenvolvidas e atribuições da área.  

 
Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

6.7. Item 7 – Assuntos Gerais. 

6.7.1. Avaliação dos Auditores Independentes (Russell). 

Com a palavra o coordenador do Comitê, Sr. Eduardo, tendo por base no Questionário Avaliação da 

Auditoria Externa relativo ao Ano de 2020, documento esse encaminhado antecipadamente aos 

comitentes e arquivado na Secretaria, colocou a matéria para ser debatida entre os comitentes. 

 
Os comitentes debateram e deram sua ciência à matéria. 

6.7.2. Apreciar/Discutir a estrutura e conteúdo do Relatório Anual das atividades do COAUD, 

desenvolvidas em 2020.  

O coordenador do Comitê, Sr. Eduardo, informou que o Relatório está em fase de revisão e ajustes 

e, tão logo seja finalizado, será encaminhado aos comitentes para que seja objeto de debate, 

eventuais ajustes e conclusão.   

 

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

a reunião às 12h21min., 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 

 


