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ATA DA 50ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 11 de agosto 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 da EMAE: Ângela Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, Gestão 

de Riscos e Controle Interno, José Luiz Fernandes, coordenador de Gestão de Riscos. 

b) Representantes da Berkan Auditores: Bradlei Moretti, Edson Ubaldo e Rafael Reid. 

 

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 da Pauta – Revisão periódica das atividades de Controle Interno, Riscos e 

Conformidade, com respeito a controles internos, gerenciamento de risco, denúncias 

enquadradas no âmbito das atividades do COAUD e ao atendimento aos normativos dos 

órgãos reguladores. 

Com a palavra a Sra. Ângela, que realizou a exposição com base no documento denominado 

“Relatório 2º Trim/2021 Conformidade, Riscos e Controle Interno”, encaminhado antecipadamente 

aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, apresentando informações de matérias publicadas na 

intranet, dos treinamentos sobre Conflito de Interesses, Lei das Estatais e Criação de 

Documentação Padrão, oferecidos e realizados pelo corpo de Diretores, Assistentes e Assessores, 

Gerentes e Coordenadores, Conselhos de Administração e Fiscal, entre outros. Comentou sobre a 

contratação de empresa para a implantação do processo de Controle Interno, sobre as atividades 

da coordenação de Gestão de Riscos e do Canal de Denúncias. Encerrou abordando as ações 

previstas para o próximo trimestre, o que inclui “ações para implementar os requisitos da Lei 

13.709/2018 – LGPD”.  
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Nesta oportunidade os Comitentes, deram ciência à matéria, e solicitaram seja feita apresentação 

sobre a situação e diagnóstico da LGPD e também, do ponto de vista da Gestão de Riscos, sobre a 

questão de segurança das barragens da EMAE, dada a importância destes temas. 

 

6.2. Item 2 da Pauta – Análise de relatórios emitidos pela auditoria contratada. 

Com a palavra o Sr. Bradlei, que agradeceu pela oportunidade a apresentar os trabalhos realizados 

pela equipe da Berkan Auditores auxiliando nas atividades de auditoria interna, e passou a palavra 

ao Sr. Edson, que realizou a exposição com base nos documentos encaminhados antecipadamente 

aos comitentes e arquivados nesta Secretaria, e a seguir descritos, explanando sobre a abrangência 

dos trabalhos e os pontos de auditoria identificados com os respectivos planos de ação e prazos 

definidos pelos gestores responsáveis de cada processo auditado. 

 

Os relatórios apresentados são: a) Aquisição de Bens, Obras e Serviços da EMAE, b) Aquisição de 

Bens, Obras e Serviços da Pirapora Energia e c) Gestão de Recursos e Serviços de Informática, 

todos sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa e, conforme informado pelo Sr. Paulo 

Lessi, foram encaminhados ao Diretor Administrativo e respectivos gestores em 05 e 06/08/2021. 

 

Dada a importância dos aspectos abordados no relatório de Gestão de Recursos e Serviços de 

Informática, o Comitê solicita ser reportado regularmente sobre o andamento das implementações 

dos planos de ações definidos. 

 

Os comitentes agradeceram a apresentação e tomaram conhecimento da matéria 

 

6.3. Item 3 de Pauta – Revisão periódica com a auditoria interna sobre qualquer dificuldade 

significativa, desentendimentos com a administração ou restrições na extensão de seu 

trabalho encontradas durante o curso do mesmo. 

Com a palavra o Sr. Paulo Lessi que, indagado sobre o assunto, comentou não haver nada para 

registrar a respeito. 

 

O Comitê deu conhecimento ao assunto.  

 

6.4. Item 4 da Pauta – Apresentação do Relatório do 2º Trimestre 2021 das Atividades da 

Auditoria Interna. 

O Sr. Paulo Lessi comentou as atividades de auditoria em andamento e a serem realizadas, e 

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

da área. Os relatórios emitidos apontam questões de responsabilidade da Diretoria Administrativa, 

sendo: a) Aquisição de Bens, Obras e Serviços da EMAE, b) Aquisição de Bens, Obras e Serviços 

da Pirapora Energia e c) Gestão de Recursos e Serviços de Informática. Não foi considerado 

necessário que o Sr. Paulo Lessi se estendesse sobre esses documentos na medida em que os 
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mesmos foram adequadamente detalhados na apresentação realizada pela Berkan Auditores e 

registrado no item 2 acima. Comentou também a situação do Acompanhamento dos Planos de Ação 

– Follow-up, posição julho/21, com atualização de 42 itens no período comparado a 30/06/2021.  

 

Os comitentes deram ciência à matéria. 

 

6.5. Item 5 da Pauta – 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. 

 

 

7. Item 6 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 12h02min, 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: 22/09/2021 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 
Comitê de Auditoria - COAUD 

 

Data:  11/08/2021 – quarta-feira 
Horário: 09h30min   Local: Sede da EMAE (videoconferência) 

Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi 
 

Convocamos V.S.ª para a 50ª Reunião do Comitê de Auditoria, em caráter ordinário, para apreciação 
da seguinte Pauta: 
 

Pauta Área Responsável Tempo 

 
ASSUNTOS PARA CIÊNCIA: 

1) Revisão periódica das atividades de Controle Interno, Riscos 
e Conformidade, com respeito a controles internos, 
gerenciamento de risco, denúncias enquadradas no âmbito 
das atividades do COAUD e ao atendimento aos normativos 
dos órgãos reguladores. (Relatório do 2º Trimestre 2021 
Conformidade, Riscos e Controle Interno). 

 

Conformidade 
 -Ângela Vieira 

09:30 – 10:10 

2) Análise de relatórios emitidos pela auditoria contratada. Berkan Auditores 10:10 – 11:00 

3) Revisão periódica com a auditoria interna sobre qualquer 
dificuldade significativa, desentendimentos com a 
administração ou restrições na extensão de seu trabalho 
encontradas durante o curso do mesmo. 

 
Auditoria Interna 
 -Paulo Lessi 

11:00 – 11:40 

4) Apresentação do Relatório do 2º Trimestre 2021 das 
Atividades da Auditoria Interna. 

 

 
ASSUNTO PARA DELIBERAÇÃO: 

5) Aprovação da ata da 49ª reunião ordinária. COAUD - 

 
ASSUNTOS GERAIS: 

6) Assuntos Gerais. COAUD - 
 

 
 

PAULO ROBERTO LESSI 
Secretário Executivo do Comitê 
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