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ATA DA 49ª REUNIÃO DO 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de julho 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 e Nanci Cortazzo Mendes.  

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; Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamento e Finanças; Fábio 

Tonetto, gerente de Contabilidade, Custos e Fiscal e Jacqueline Punskas, coordenadora de 

Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária; Valéria Campos, gerente do Departamento 

Jurídico e Ywes Cunha Filho, coordenador de Contencioso Geral. 

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 6 

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

 

6.1. Item 1 da Pauta – Apresentação sobre a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil - 

D&O. 

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

Conselho Fiscal informações sobre este processo. Fez breve explanação sobre as características e 

abrangência dessa modalidade de seguro e da sua importância para os conselheiros, diretores a 

administradores e informou que a matéria já foi aprovada em Reunião de Diretoria e agora seguirá 

para a aprovação do Conselho de Administração para, em seguida, ser iniciado o processo 

licitatório. A apólice atual tem vencimento em 05 de dezembro do corrente ano. 
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O Comitê tomou conhecimento da matéria. 

 

6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação do acompanhamento da situação orçamentária e de fluxo 

de caixa de junho/21. 

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

“Apresentação Fluxo de Caixa – junho/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 junho e o acumulado 

no ano, referente as empresas EMAE e a Pirapora Energia. 

Dando sequência, e em complemento à esta apresentação, a Sra. Valéria passou a explanar sobre 

as variações de litígios, com base no documento denominado “Litígios - Principais Variações 

ocorridas em 2021”, comentando sobre o impacto no resultado da companhia e esclarecendo os 

principais acréscimos e a manutenção de classificação ocorrida nas ações trabalhistas, cíveis e 

tributárias. 

Os comitentes deram sua ciência às matérias apresentadas. 

 

6.3. Item 3 da Pauta – Apresentação das DF’s do 2º Tri/2021 e Notas Explicativas pela 

administração. 

O Sr. Pablo agradeceu a oportunidade de apresentar a matéria, comentou sobre 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. Explicou sobre as despesas 

gerenciáveis e o aumento das despesas não gerenciáveis, estas mais impactadas pelas 

Contingências e pelo Plano PSAP de Previdência. Finalizando, destacou, quando comparados com 

junho/2020, a evolução do lucro do período com aumento de 205%, o EBITDA com 3.437% e os 

Investimentos na Concessão com aumento de 351%. 

 

6.4. Item 4 da Pauta – Apresentação do relatório emitido pelo auditor independente sobre o 

trabalho de auditoria das DF’s do 2º Tri e Notas Explicativas. 

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

ressalva. Explanou sobre o bom andamento dos trabalhos, as discussões com a área contábil e a 

suficiência das informações recebidas. Para concluir, o Sr. Eduardo Teixeira perguntou se a Russell 

tem alguma observação a fazer sobre as DF’s tal qual foi exposto, quando salientou 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 da Pauta – Discussão com o auditor independente sobre qualquer problema ou 

dificuldade encontrada no curso da auditoria e as respectivas respostas da administração. 
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Aspecto superado, nada para ser registrado considerando as informações prestadas pela Sra. 

Eliane Resmini, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes abordado 

no item 4 acima. 

 

6.6. Item 6 da Pauta – 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. 

Eliane Resmini.  

 

6.7. Item 7 da Pauta – Revisão e aprovação do plano de trabalho da auditoria independente. 

A Sra. Eliane Resmini comentou sobre o planejamento dos trabalhos, o escopo, o cronograma das 

atividades e da entrega de relatórios, a metodologia utilizada e a avaliação dos controles internos. 

Após debates e esclarecimentos, encerrou sua apresentação, oportunidade em que os Comitentes 

deram por aprovado o plano de trabalho proposto. 

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. 

 

6.8. Item 8 da Pauta – 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 ÀS  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS. 

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

intermediárias levantadas em 30 de junho de 2021.  

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

intermediárias levantadas em 30 de junho 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 consolidadas, da EMAE e sua controlada, levantadas em 30 de junho de 2021, em condições 

de serem apreciadas pelo Conselho de Administração, recomendando sua aprovação. 

 

6.9. Item 9 da Pauta – Avaliação da independência do auditor independente. 

Foi objeto de debate entre os comitentes a questão da independência da atuação do auditor 
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externo, conforme está previsto no Plano de Trabalho do colegiado, condição essa que é avaliada 

periodicamente.  O Comitê, em sua avaliação, considera que o auditor externo atua de forma 

independente no desenvolvimento do seu trabalho. 

 

6.10. Item 10 da Pauta – Aprovação da ata da reunião 48ª. 

Os Comitentes, por unanimidade, aprovaram a ata da citada reunião, que será anexada ao relatório 

mensal a ser encaminhado ao Conselho de Administração. 

 

7. Item 11 da Pauta – Assuntos Gerais. 

Não houve. 

 

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

a reunião às 12h10min., 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 

 

PAULO ROBERTO 

LESSI:04741677800

Assinado de forma digital por 

PAULO ROBERTO 

LESSI:04741677800 

Dados: 2021.08.04 17:29:14 -03'00'



 
 

-Próxima Reunião Ordinária: 11/08/2021- 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 
Comitê de Auditoria - COAUD 

 

Data:  28/07/2021 – quarta-feira 
Horário: 09h30min   Local: Sede da EMAE (videoconferência) 

Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi 
 

Convocamos V.S.ª para a 49ª Reunião do Comitê de Auditoria, em caráter ordinário, para apreciação 

da seguinte Pauta: 
 

Pauta Área Responsável Tempo 

 
ASSUNTOS PARA CIÊNCIA: 

1) Apresentação sobre a contratação de Seguro de 

Responsabilidade Civil - D&O.  

Diretoria 

Financeira 
9:30 – 9:40 

2) Apresentação do acompanhamento da situação 

orçamentária e de fluxo de caixa de jun/21. 

Finanças e 

Contabilidade 
9:40 – 10:20 

 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

3) Apresentação das DF’s do 2º Tri/2021 e Notas Explicativas. 
Finanças e 

Contabilidade 
10:20 – 11:30 

4) Apresentação do relatório emitido pelo auditor 

independente sobre o trabalho de auditoria das DF’s do 2º 

Tri/2021 e Notas Explicativas. 

Auditor 

independente 

(Russell) 

11:30– 12:30 

5) Discussão com o auditor independente sobre qualquer 

problema ou dificuldade encontrada no curso da auditoria e 

as respectivas respostas da administração. 

6) Reunião privada 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. 

7) Revisão e aprovação do plano de trabalho da auditoria 

independente. 

 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

8) Preparação de deliberação sobre as DF’s trimestrais. COAUD - 

9) Avaliação da independência do auditor independente. COAUD - 

10) Aprovação da ata da 48ª reunião ordinária. COAUD - 

 
ASSUNTOS GERAIS: 

11) Assuntos Gerais. COAUD - 
 

 

Nota: A reunião será conjunta com o Conselho Fiscal, pelos itens 2 ao 6. 
 
 

PAULO ROBERTO LESSI 
Secretário Executivo do Comitê 


