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ATA DA 43ª REUNIÃO DO 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de abril de 2021 às 10 horas, por videoconferência. 

 

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

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

 
3. Convidados para Reunião:   

a) Representantes da EMAE: Genésio Betiol Junior e Cairê Moura Franco pelo Grupo de Trabalho 

para Proposição do Plano de Negócios/Estratégico, Ângela Cristina Vieira e José Luiz 

Fernandes pelo Departamento de Conformidade. 

 

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

convidados. 

 

5. Pauta: Anexa. 

 

6. Reunião 

Dando início à reunião, o senhor Eduardo Teixeira, coordenador deste Comitê, cumprimentou e 

agradeceu a presença de todos e passou para os itens de pauta. 

 

6.1. Item 1 – Apresentação da Execução do Plano de Negócios 2020. 

Tendo por base os documentos “Relatório Técnico de Execução - Anexo I” e “Relatório de Avaliação 

do Plano - Anexo II”, distribuídos antecipadamente aos Comitentes no dia 07 de abril e arquivados 

nesta Secretaria, os Senhores Genésio e Cairê fizeram comentários detalhados, e responderam aos 

questionamentos dos Comitentes, para os 31 projetos da EMAE e os 07 projetos da Pirapora 

Energia. Como resultado dessa explanação e debates restou evidente a dificuldade de 

entendimento para alguns registros, cabendo destacar: a informação sobre o status remete de 

forma indefinida para a realização física ou realização financeira; a previsão de conclusão é 

imprecisa por citar somente o ano previsto sem registrar o respectivo mês.  

Na sequência, com a palavra o Senhor José Luiz, que explanou sobre o documento “Avaliação do 

Plano de Negócios e Estratégia - Anexo III”, emitido pelo Departamento de Conformidade, também 

distribuído antecipadamente aos Comitentes no dia 07 de abril e arquivado nesta Secretaria, 

comentando que a avaliação se norteou nos indicadores da aferição de eficácia, eficiência e 

legalidade dos projetos, sendo os dados obtidos do “Relatório Técnico de Execução - Anexo I”. 
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Dando continuidade aos debates notou-se imprecisão em alguns registros das avaliações de 

eficácia, eficiência e legalidade, o que, segundo o Senhor José Luiz, mereceria promover uma 

revisão nos conceitos aplicados. 

Assim, foi consenso entre os expositores da matéria que os documentos seriam objeto de revisão 

pontual para os aspectos abordados e novamente submetidos ao Comitê de Auditoria para sua 

posterior manifestação sobre o tema.  

Diante do exposto ficou acertado que os documentos revisados seriam disponibilizados ao COAUD 

no dia seguinte – 14/abril, ficando então essa reunião suspensa até o dia 15/abril quando os 

Comitentes se manifestariam sobre a matéria já revisada. Nesta oportunidade, o Senhor Eduardo 

Teixeira, coordenador do COAUD, agradeceu a presença dos convidados. 

 

6.1. Item 2 – Preparação de deliberação sobre a Execução do Plano de Negócios. 

A emissão da deliberação foi postergada para o dia 15/abril, após a apreciação da documentação 

revisada. 

 

7. Item 3 - Assuntos Gerais. 

Registre-se que, retomando a reunião, em 15/abril às 09 horas, foi aberta a votação na Plataforma 

Digital Atlas Governance, oportunidade essa em que os Comitentes tiveram acesso aos documentos 

ora revisados e puderam manifestar seu voto, por unanimidade, considerando a matéria 

devidamente instruída. 

 

A documentação revisada foi distribuída aos Comitentes no dia 14/abril e mantida em arquivo nesta 

Secretaria. 

 

Preparação de deliberação sobre a Execução do Plano de Negócios. 

O Coordenador apresentou a minuta da deliberação sobre a matéria, a ser encaminhada ao 

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

 

 

MANIFESTAÇÃO DO COAUD 

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

Execução do Plano de Negócios de 2020 e da Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia, 

aprovadas pela Resolução de Diretoria P/015/01/908ª EMAE, de 14 de abril de 2021, da EMAE. 

Após a apreciação da documentação citada o Comitê de Auditoria considera a matéria devidamente 

instruída e vota por encaminhá-la para o Conselho de Administração, sugerindo sua aprovação. São 

Paulo, 15 de abril de 2021. 
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E, nada mais havendo a ser discutido, o coordenador do COAUD, Eduardo de Freitas Teixeira, encerrou 

a reunião às 13h39min., 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 
 
 
 
 
 

Paulo Ferreira 
Membro 

 
 

Gabriel Monegatti Mattei 
Membro Independente 
 

Savério Orlandi 
Membro Independente  

 
 
 
 

Eduardo de Freitas Teixeira 
Coordenador e Membro Independente 

 


