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ATA DA 47ª REUNIÃO DO 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 24 de maio 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:  

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, Cairê Moura Franco, gerente do Departamento de Relações com Investidores e 

Tarifas, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamentos e Finanças e Regina Alice 

Pires, gerente do Departamento de Recursos Humanos. 

 

4. Presentes à Reunião: Remotamente os membros do Comitê 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 passou para os itens de pauta. 

 

6.1. Item 1 – Apresentação sobre o acompanhamento da situação orçamentária e de fluxo de 

caixa - Abril/21. 

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

execução orçamentária e o fluxo de caixa. Passou a palavra ao Sr. Pedro que realizou a exposição 

com base no documento denominado “Apresentação Fluxo de Caixa – abril/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 abril e também o acumulado no corrente ano, referente as empresas EMAE e a Pirapora 

Energia. 

 

Os comitentes deram ciência à matéria apresentada.  

  

6.2. Item 2 – Apresentação sobre o Formulário de Referência. 

Com a palavra o Sr. Cairê, que fez breve relato sobre a nova versão do documento, cuja minuta foi 

encaminhada antecipadamente aos comitentes e arquivada nesta Secretaria. Comentou 
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detalhadamente as atualizações realizadas, oportunidade em que esses itens do relatório foram 

debatidos com os comitentes, os quais fizeram sugestões pontuais a título de contribuição. 

 
Os comitentes agradeceram a apresentação e deram sua ciência à matéria. 

 

6.3. Item 3 – Apresentação do resultado apurado da Política de Remuneração por Resultados 

- PRR de 2020. 

A Sra. Regina comentou sobre a base legal e a manutenção de cláusulas firmadas com entidades 

sindicais, o limite de uma folha nominal de salários na ordem de R$3,4 milhões, e o período de 

apuração de 01/janeiro até 31/dezembro/2020. Os Indicadores e Metas foram aprovados pelo 

Conselho de Administração em 15/01/2020 e, após a apuração dos resultados atingidos, o processo 

foi objeto de auditoria e, em seguida, foi aprovado o Resultado Final pelo CA em 15/04/2021.  

 

Finalizou comentando sobre os resultados atingidos, com um índice de 85%, representando um 

desembolso na ordem de R$2,9 milhões, valor esse divido entre parte fixa e parte variável em 

relação aos salários. 

 
Os comitentes deram ciência à matéria apresentada.  

 
7. Item 7 - Assuntos Gerais. 

Não houve. 

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

a reunião às 12h38min, 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 
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