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ATA DA 48ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 14 de junho 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, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamentos e Finanças, Fábio 

Tonetto, gerente do Departamento de Contabilidade, Custos e Fiscal, Itamar Rodrigues, Diretor de 

Geração, Edson Macuco, Assessor da Diretoria de Geração, Sebastião Deusdedite Lopes, gerente 

do Departamento de Planejamento e Assuntos Regulatórios 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 – Aprovação das atas da 46ª e 47ª reuniões. 

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 - Maio/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 – maio/2021”, encaminhado 

antecipadamente aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, detalhando os valores registrados a 

título de Recebimentos e Desembolsos e os respectivos lançamentos da realização ocorrida no mês 
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de maio e também o acumulado no corrente ano, referente as empresas EMAE e a Pirapora 

Energia. Dando sequência, o Sr. Fábio apresentou a Demonstração de Resultado detalhando 

informações sobre as contas e lançamentos de Receitas e Despesas e o resultado do período.  

 

Os comitentes deram ciência à matéria. 

 

6.3. Item 3 – Discussão com a Controladoria sobre seu ambiente de controles internos 

contábeis. Existência de lançamentos manuais, contas transitórias e treinamento da equipe. 

O Sr. Fábio fez breve relato sobre a realização de lançamentos manuais, as transações existentes 

no Sistema SAP e as operações utilizadas para esses lançamentos. Informou que um grupo restrito 

de pessoas está autorizado a realizar lançamentos manuais e que existe controle regular desses 

registros. Já as contas transitórias permitem a compensação de lançamentos de reconciliação e são 

utilizadas para a Conciliação Bancária, Pagamento de Fornecedores, Recebimento de Clientes e a 

Apropriação de Investimentos.  

 

Mencionou também que a auditoria externa, durante seu trabalho, analisa como são gerados os 

lançamentos contábeis para cada processo, de forma a entender, avaliar e validar os procedimentos 

e controles existentes para garantir que lançamentos de origem manual não estejam sujeitos a 

alteração indevida ou manipulação. 

 

O Comitê deu ciência à matéria apresentada.  

 

6.4. Item 4 – Apresentação da Diretoria de Geração sobre a situação operacional das usinas, 

novos projetos e a PCH Edgar de Souza. 

Com a palavra o Sr. Itamar, que agradeceu pela oportunidade de trazer tais informações ao 

colegiado. Passou a palavra ao Sr. Sebastião que realizou a exposição com base no documento 

denominado “Edgard de Souza, Desempenho das UHES e Investimentos”, encaminhado 

antecipadamente aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, detalhando as etapas já cumpridas 

do empreendimento Edgard de Souza bem como as próximas etapas a serem realizadas.  

 

Apresentou os Índices de Disponibilidade e Desempenho das Usinas Henry Borden, Porto Góes, 

Rasgão e Pirapora, todos atendendo aos parâmetros definidos pela ANEEL. Sobre as Elevatórias 

de Pedreira e São Paulo informou os eventos de bombeamento para o Reservatório Billings através 

de comparativo dos anos 2019, 2020 e 2021. Concluiu comentando sobre os investimentos em 

melhorias das usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes. 

 

Os comitentes agradeceram a apresentação e tomaram conhecimento da matéria.  

 

6.5. Item 5 – Apresentação da Diretoria sobre desenvolvimento organizacional e recursos 
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humanos, incluindo as atividades da área em 2021, novos projetos e estrutura atual. 

A Sra. Regina Alice realizou a exposição com base no documento denominado “Desenvolvimento 

Organizacional, Rec. Humanos e Atividades”, encaminhado antecipadamente aos comitentes e 

arquivado nesta Secretaria, e apresentou a estrutura do departamento de Recursos Humanos. 

Detalhou sobre o atual Quadro de Empregados da EMAE, com 437 pessoas, cujo tempo médio de 

empresa é 23,9 anos. São 131 empregados que já possuem a “2ª data”, ou seja, possuem 

atendidas as exigências para aposentadoria pela previdência social e pela previdência privada, os 

quais têm condição de se desligarem da empresa a qualquer momento. Informou o andamento do 

Concurso Público para 12 Praticantes de Operador de Usina, o qual se encontra em análise pela 

CPS – Comissão de Política Salarial. Concluiu comentando sobre os projetos das áreas de 

Administração de Pessoal, Treinamento e de Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

O Comitê deu ciência à matéria apresentada.  

 

7. Item 6 - Assuntos Gerais. 

Não houve. 

 

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

a reunião às 13h09min, 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 

 



 

 

-Próxima Reunião Ordinária: 21/07/2021- 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 
Comitê de Auditoria - COAUD 

 

Data:  14/06/2021 – segunda-feira  
Horário: 09h30min   Local: Sede da EMAE (videoconferência) 

Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi 

 

Convocamos V.S.ª para a 48ª Reunião do Comitê de Auditoria, em caráter ordinário, para apreciação 

da seguinte Pauta: 

 

Pauta Área Responsável Tempo 

 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

1) Aprovação das atas da 46ª e 47ª reuniões de 

maio/21. 
COAUD 09:30 – 09:35 

ASSUNTOS PARA CIÊNCIA: 

2) Apresentação sobre o acompanhamento da situação 

orçamentária e de fluxo de caixa. 

Orçamento e Finanças, e 

Contabilidade. 

– Pedro e Fábio 

09:35 – 10:15 

3) Discussão com a Controladoria sobre seu ambiente 

de controles internos contábeis. Existência de 

lançamentos manuais, contas transitórias e 

treinamento da equipe. 

Orçamento e Finanças, e 

Contabilidade. 

– Pedro e Fábio 

10:15 – 11:00 

4) Apresentação da Diretoria de Geração sobre a 

situação operacional das usinas, novos projetos e a 

PCH Edgar de Souza. 

Diretoria de Geração. 

– Edson Macuco, Assessor 
11:00 – 11:40 

5) Apresentação da Diretoria sobre desenvolvimento 

organizacional e recursos humanos, incluindo as 

atividades da área em 2021, novos projetos e 

estrutura atual. 

Presidência. 

– Regina Alice (PH) 
11:40 – 12:20 

ASSUNTOS GERAIS: 

6) Assuntos gerais. COAUD  - 

 

 

 

 
 

PAULO ROBERTO LESSI 
Secretário Executivo do Comitê 
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