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ATA DA 45ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de abril 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 Savério 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; Jacqueline Punskas. Respondendo pelo Departamento Orçamentos e  

Finanças, Fábio Tonetto, gerente 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 a 8 

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

 

6.1. Item 1 – Aprovação das atas das reuniões 42ª, 43ª e 44ª. 

Os Comitentes, por unanimidade, aprovaram as atas das citadas reuniões, que serão anexadas ao 

relatório mensal a ser encaminhado ao Conselho de Administração. 

 

6.2. Item 2 – 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 de Auditoria e 

Conselho Fiscal informações sobre a execução orçamentária e o fluxo de caixa. Passou a palavra 
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ao Sr. Fábio Tonetto que realizou a exposição com base no documento denominado “Apresentação 

Fluxo de Caixa – março/2021”, encaminhado antecipadamente os comitentes e arquivado nesta 

Secretaria, detalhando os valores registrados a título de Recebimentos e Desembolsos e os 

respectivos lançamentos da realização ocorrida no mês de março e o acumulado no corrente ano, 

referente as empresas EMAE e a Pirapora Energia. 

 
Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

 

6.3. Item 3 – Apresentação das DF’s do 1º Tri/2021 e Notas Explicativas pela administração. 

O Sr. Pablo agradeceu a oportunidade da apresentação das matérias e enfatizou os bons 

resultados obtidos pela companhia no período, e passou a palavra ao Sr. Fábio Tonetto para a 

exposição. O Sr. Fábio citou os indicadores financeiros que se aplicam à EMAE, e em seguida 

discorreu detalhadamente sobre a demonstração do resultado do período.  Ressaltou o aumento na 

receita de energia de curto prazo e das cotas da RAG. Explicou sobre a redução das despesas 

gerenciáveis e o aumento das despesas não gerenciáveis, estas impactadas pela maior Provisão de 

Investimentos na Concessão, pelas Contingências e pelo Plano PSAP de Previdência. Finalizando, 

destacou da evolução do lucro do período com aumento de 382%, e o EBITDA com 452%.  

 

6.4. Item 4 – Apresentação do relatório emitido pelo auditor independente sobre o trabalho de 

auditoria das DF’s do 1º Tri e Notas Explicativas. 

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

ressalva, e passou a palavra ao Senhor Valdir Correa, que explanou sobre o bom andamento dos 

trabalhos, as discussões com a área contábil e a suficiência das informações recebidas. 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 salientaram sobre a conformidade e a 

independência na atuação da auditoria e não ter havido nenhuma dificuldade na condução e 

conclusão dos trabalhos. 

 

6.5. Item 5 – 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 e o Sr. Valdir, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes 

abordado no item 4 acima. 

 

6.6. Item 6 – Reunião 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. 
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Eliane e o Sr. Valdir, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes 

abordado no item 4 acima. 

 

6.7. Item 7 – Proposta de Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - 1º Sem/2021. 

Com a palavra o Sr. Ubiratan, que explanou a matéria com base no Relatório de Diretoria nº 

F/012/2021 e na Resolução de Diretoria nº F/012/07/909ª, documentos esses datados de 

20/04/2021, os quais foram enviados antecipadamente aos comitentes e arquivados nesta 

Secretaria. Fez breve relato histórico desse tema, citou o Estudo Técnico realizado pela FIPECAFI 

com três cenários alternativos para o pagamento aos acionistas e da aprovação, pela Diretoria e 

Conselho de Administração, pela adoção do Cenário 2 – Linear, além da oportunidade do 

pagamento ocorrer em período de receita do Arrendamento da UTP e consequente redução dos 

tributos à recolher. O total de JCP proposto é de R$16.771.164,63 para pagamento em 30 de junho 

de 2021. Após debates e esclarecimentos sobre a matéria encerrou sua apresentação. 

 

6.8. Item 8 – Demonstrações Contábeis Regulatórias 2020 Ajustadas. 

O Sr. Fábio Tonetto apresentou, como matéria a título de conhecimento, as Demonstrações 

Contáveis Regulatórias – DCR de 31/12/2020 e o respectivo Relatório da Auditoria Russell, fazendo 

breve explanação sobre o tema e o atendimento ao regramento legal pertinente. Os documentos 

foram enviados antecipadamente aos comitentes e arquivados nesta Secretaria. 

 

Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

 

Finalizando, foi encerrada a reunião conjunta, quando o coordenador Sr. Eduardo, agradeceu a 

presença dos Conselheiros Fiscais e registrou que o trabalho em conjunto é importante e dá 

agilidade aos processos, além da satisfação na realização de reunião entre os colegiados. 

 

6.9. Item 9 – Preparação de deliberação sobre as DF’s trimestrais. 

Foi debatido entre os comitentes o conteúdo da minuta da deliberação sobre as demonstrações 

financeiras trimestrais, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, que após lida foi 

aprovada por unanimidade, conforme abaixo descrita: 

 

RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS. 

O Comitê de Auditoria reuniu-se nesta data para apreciar as demonstrações financeiras 

intermediárias levantadas em 31 de março de 2021.  

Após a apreciação de todos os documentos que compõem as demonstrações financeiras 

intermediárias levantadas em 31 de março de 2021, a apresentação dos auditores independentes 

sobre a revisão realizada e os esclarecimentos prestados pelos representantes da controladoria, os 

membros do COAUD consideraram as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e 
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consolidadas, da EMAE e sua controlada, levantadas em 31 de março de 2021, em condições de 

serem apreciadas pelo Conselho de Administração, recomendando sua aprovação. 

 

6.10. Item 10 – Preparação de deliberação sobre a proposta de pagamento de juros sobre o 

capital próprio. 

Foi debatido entre os comitentes o conteúdo da minuta da deliberação sobre a proposta de 

pagamento de juros sobre o capital próprio, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, que 

após lida foi aprovada por unanimidade, conforme abaixo descrita: 

 

RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE A PROPOSTA DE PAGAMENTO 

DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. 

O Comitê de Auditoria reuniu-se nesta data para analisar a proposta da Diretoria de pagamento de 

juros sobre o capital próprio, perfazendo o total de R$16.771.164,63, para pagamento em 30 de 

junho de 2021. 

A Companhia apresentou em 31 de março de 2021 um saldo de caixa de R$256 milhões, mais que 

suficiente para fazer frente a essa distribuição. 

Com o objetivo de avaliar a proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o capital próprio, o 

COAUD analisou: (i) o Relatório de Diretoria de número F/012/2021 de 20 de abril de 2021, e (ii) a 

Resolução da Diretoria de número F/012/07/909ª de 20 de abril de 2021. Além disso, apreciou a 

apresentação da Diretoria Financeira sobre o tema e discutiu, em detalhes, os aspectos societários, 

de regulação e econômico-financeiros envolvidos. 

Ao fim desse processo, os membros do COAUD se manifestaram, por unanimidade, a favor da 

proposta de Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, acima descrita, considerando-a em 

condições de ser apreciada pelo Conselho de Administração, recomendando sua aprovação. 

 

6.11. Item 11 – Apresentação do Relatório do 1º Tri/2021 das Atividades da Auditoria Interna. 

Com a palavra o Sr. Paulo Lessi que informou sobre o bom relacionamento mantido com as demais 

áreas da companhia, não havendo nada para ser registrado sobre eventuais dificuldades 

significativas, desentendimentos com a administração ou restrições no curso ou na extensão dos 

trabalhos. Comentou sobre as atividades de auditoria em andamento e a serem realizadas, e 

também sobre os relatórios emitidos, incluindo os relativos a  outras atividades de responsabilidade 

da área. Debateu com os comitentes sobre os pontos de auditoria e respectivos planos de ação dos 

trabalhos de Contas a Pagar e a Receber e do Código de Conduta e Integridade. Apresentou 

também a situação do Acompanhamento dos Planos de Ação – Follow-up segregado em duas 

visões, uma sobre os relatórios emitidos a partir de 2020 e a outra sobre os relatórios anteriores e 

chamado de “Estoque de Planos de Ação” objetivando dar maior abertura das informações e 

permitindo refletir a efetividade das ações implementadas em tempos distintos. Concluiu informando 

que houve a contratação, em abril, de um profissional que ficará dedicado às atividades de ordem 

administrativa na área.  
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Os comitentes deram sua ciência à matéria. 

 

7. Item 12 - Assuntos Gerais. 

Não houve. 

 

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

a reunião às 12h17min., 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 
 

Saverio Orlandi 
Membro Independente  

 
 
 
 

Eduardo de Freitas Teixeira 
Coordenador e Membro Independente 

 


