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ATA DA 51ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 22 de setembro 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, Cairê Moura Franco, gerente 

do Departamento de Relação com Investidores e Tarifas, Ângela Vieira, gerente do Departamento 

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

Gestão de Riscos e Roberto Baptista da Silva, encarregado de Proteção de Dados. 

 

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 – Apresentação do acompanhamento da situação orçamentária e de fluxo 

de caixa de ago/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 – agosto/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 

de agosto 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.  
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Os comitentes deram ciência à matéria. 

 

Nesta oportunidade o coordenador, Sr. Eduardo, solicitou a inversão da pauta, passando a tratar os 

itens de nº 6 e 7, conforme segue registrado. 

 

6.2. Item 6 da Pauta – Apreciação e aprovação do Orçamento do COAUD, referente ao 

Exercício 2022. 

Com a palavra o Sr. Paulo Lessi que, tendo por base o documento “Orçamentos COAUD e PA 

2022-2026 _1ªrev Orçamento”, entregue antecipadamente e arquivado nesta Secretaria, comentou 

as bases utilizadas para a elaboração do Orçamento 2022-2026 do Comitê de Auditoria e também 

do Departamento de Auditoria Interna. A peça orçamentária foi encaminhada para a Presidência em 

19 de agosto e já sendo realizada a 1ª revisão, em 16 de setembro.  

 

Os comitentes deram ciência e aprovaram a matéria. 

 

6.3. Item 7 de Pauta – Aprovação da ata da 50ª reunião. 

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

mensal a ser encaminhado ao Conselho de Administração. 

 

Nesta ocasião, o coordenador, Sr. Eduardo Teixeira, se retirou da reunião por questões de saúde, e 

passou a coordenação da presente reunião ao comitente Sr. Paulo Ferreira. 

 

Dando andamento, o Sr. Paulo Ferreira, coordenador em exercício, solicitou retomar a ordem 

sequencial dos itens da pauta. 

 

6.4. Item 2 da Pauta – Apresentação do Plano de Equacionamento do Déficit da Previdência 

Complementar. 

Com base no documento “Plano de Equacionamento Déficit Técnico 31/12/2020”, entregue 

antecipadamente aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, o Sr. Cairê Franco explanou 

detalhadamente sobre a composição do total do Déficit à Equacionar, da ordem de R$17,1 milhões, 

que corresponde para a EMAE R$4,7 milhões em desembolso anual estimado de R$409 mil, já 

acrescido de juro atuarial e IPCA, a partir de 2022 e pelo prazo de 203 meses. Do restante desse 

déficit caberá R$7,9 milhões aos Assistidos e R$4,5 milhões envolvendo os Benefícios a Conceder. 

Concluiu comentando o efeito das premissas atuariais na Provisão Matemática.  

 

Após a apreciação dos documentos e da apresentação citados, o COAUD considerou a matéria em 

condições de ser apreciada pelo Conselho de Administração, conforme segue: 
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MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE AO PLANO  

DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

APURADO EM 31/12/2020.  

O Comitê de Auditoria reuniu-se nesta data e apreciou o Plano de Equacionamento do Déficit 

Técnico apurado em 31/12/2020, do Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão 

PSAP/EMAE, considerando a parcela de responsabilidade da EMAE de R$ 4.755.431,06.  

Com esse objetivo, analisou os estudos técnicos da Mercer Human Resource Consulting, de 

junho e agosto de 2021, a apresentação do Comitê Gestor de Investimento e Previdência sobre 

o tema e discutiu os principais aspectos técnicos e seus respectivos impactos financeiros. 

Após avaliação da documentação disponibilizada e da apresentação citada, o COAUD 

considerou o Plano de Equacionamento pelo Valor Mínimo do Déficit Técnico apurado em 

31/12/2020 no subplano CV em condições de ser apreciado pelo Conselho de Administração, 

recomendando sua aprovação. 

 

6.5. Item 3 da Pauta – Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os 

cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo 

fundo de pensão. (Apresentação do resultado do plano administrado pela VIVEST). 

Com a palavra o Sr. Cairê Franco, que explanou detalhadamente a matéria com base nos 

documentos “Estudo Técnico de Fundamentação”, “Estudo Técnico de Aderência”, ambos 

elaborados pela consultoria Mercer e, o “Relatório Técnico Premissas Atuariais 2021”, elaborado 

pelo Departamento de Recursos Humanos da EMAE, documentos esses entregues 

antecipadamente e arquivados nessa Secretaria. Comentou que o estudo, elaborado pela Mercer, 

orientou a aplicação de uma taxa de juros de 4,96% a.a., estando no intervalo entre 3,28% a.a. e 

5,08% a.a. e dentro do permitido na Resolução CNPC n° 30/2018 e Portarias PREVIC nº 835/2020 

e nº 228/2021 e, tendo em vista a conjuntura de mercado e as projeções disponíveis em boletins 

especializados, deverá ser adotado o limite de 4,96% a.a.. Também comentou sobre as demais 

premissas, como o crescimento real dos Salários e da Unidade de Referência, a Rotatividade, a 

Tábua de Mortalidade de Válidos, e as estimativas de impacto na provisão matemática. 

 

Ato contínuo, após os debates, esclarecimentos realizados e tendo por base os respectivos 

documentos, os comitentes registram que foi constatada a razoabilidade dos parâmetros 

apresentados, conforme segue: 

 

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE A RAZOABILIDADE DAS 

PREMISSAS ECONÔMICAS, DEMOGRÁFICAS E ADMINISTRATIVAS A SEREM 

CONSIDERADAS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS COM DATA-BASE DE 31 DE DEZEMBRO 

 DE 2021. 

O Comitê de Auditoria reuniu-se nesta data e apreciou a matéria apresentada sobre os 

parâmetros que fundamentam os cálculos atuariais do plano de suplementação de 
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aposentadoria.  

Com esse objetivo, analisou: (i) os Estudos Técnicos de Fundamentação e de Aderência, da 

Mercer Human Resource Consulting; (ii) o “Relatório Técnico Premissas Atuariais 2021”, do 

Departamento de Recursos Humanos da EMAE. Além disso, também apreciou a apresentação 

do Comitê Gestor de Investimento e Previdência sobre o tema e discutiu os principais aspectos 

técnicos e seus respectivos impactos financeiros. 

Após a avaliação dos documentos e da apresentação citados, o COAUD considerou a proposta 

dos parâmetros atuariais em condições de ser apreciada pelo Conselho de Administração, 

recomendando sua aprovação. 

 

6.6. Item 4 da Pauta – Apresentação da revisão do Código de Conduta e do Programa de 

Integridade. 

A Sra. Ângela, com base nos documentos “Código de Conduta e Integridade – versão 4” e 

“Relatório de Diretoria nº RD P-044-08-2021 de 14/09/2021”, apresentou as alterações que 

ocorrerão no Código de Conduta, todas na forma de “inclusões” no referido documento e tendo 

como objetivo o atendimento à Lei nº 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). Esses documentos foram entregues antecipadamente e arquivados nessa Secretaria. 

 

O COAUD deu ciência a matéria. 

 

6.7. Item 5 da Pauta – Apresentação sobre a situação e diagnóstico da LGPD. 

O Sr. Roberto Baptista, com base no documento “LGPD - Diagnóstico e Status Atual”, documento 

entregue antecipadamente e arquivado nessa Secretaria, apresentou informações sobre a adesão 

da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, contemplando o diagnóstico e principais indicadores 

do processo, recomendações de ações de caráter emergencial, de curto e médio prazo, diagnóstico 

de Segurança da Informação, e riscos e recomendações de mitigação. Comentou sobre o 

Detalhamento de Medidas, a Avaliação de Resultados Inicial e Atual, os Próximos Passos do 

Projeto e o Status Quantitativo de Ações Por Área, e informou que deverá ser contratada consultoria 

para dar prosseguimento no projeto. 

Os Comitentes tomaram conhecimento da matéria, tendo ficado claro o significativo atraso na 

adequação dos processos de negócio às exigências da respectiva lei. Considerando que em 1º. de 

agosto de 2021 entraram em vigor as sanções da LGPD, descritas em seu artigo 52, a EMAE, tendo 

em vista o citado atraso, em caso de fiscalização, fica sujeita a multas e a uma série de outras 

penalidades, algumas bem restritivas, podendo chegar à proibição parcial ou total do exercício de 

atividades relacionadas a tratamento de dados pessoais e comerciais, acarretando, assim, sérias 

consequências a certas atividades operacionais. 
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Os comitentes solicitaram que seja mantida a apresentação mensal da situação e diagnóstico da 

LGPD, dada a importância deste tema. 

 

Cumpre informar que, após a realização da reunião foram recebidos, pela Secretaria do COAUD, os 

seguintes documentos: (i) Resolução da Diretoria nº F/017/01/927ª e (ii) Ata da 118ª Reunião do 

Comitê Gestor de Investimento e Previdência, ambos de 19 de agosto de 2021 e aprovando o Plano 

de Equacionamento; (iii) Resolução da Diretoria nº P-F/046/04/933ª de 22 de setembro de 2021 e 

(iv) Ata da 49ª Reunião do Comitê Gestor de Investimento e Previdência, de 23 de setembro de 

2021, estes últimos aprovando os parâmetros atuariais.  

 

7. Item 8 da Pauta – Assuntos Gerais. 

Não houve. 

 

E, nada mais havendo a ser discutido, o coordenador em exercício do COAUD, Paulo Ferreira, encerrou 

a reunião às 12h05min, 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. 
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Membro Independente 

Paulo Ferreira 

Membro 

 

Gabriel Monegatti Mattei 

Membro Independente 

 

Saverio Orlandi 

Membro Independente  
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Coordenador e Membro Independente 

 

PAULO ROBERTO 

LESSI:04741677800

Assinado de forma digital por 

PAULO ROBERTO 
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- próxima reunião ordinária: 20/10/2021 - 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 
Comitê de Auditoria - COAUD 

 

Data:  22/09/2021 – quarta-feira 
Horário: 09h30min   Local: Sede da EMAE (videoconferência) 

Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi 
 

Convocamos V.S.ª para a 51ª Reunião do Comitê de Auditoria, em caráter ordinário, para apreciação 
da seguinte Pauta: 
 

Pauta Área Responsável Tempo 

 
ASSUNTOS PARA CIÊNCIA: 

1) Apresentação do acompanhamento da situação 
orçamentária e de fluxo de caixa de ago/21.  

Finanças e 
Contabilidade 

9:30 – 10:15 

2) Apresentação do Plano de Equacionamento do Déficit da 
Previdência Complementar. 

Comitê Gestor  
Cairê Franco 

10:15 – 11:45 
3) Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se 

fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado 
atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de 
pensão. (Apresentação do resultado do plano administrado 
pela VIVEST). 

4) Apresentação da revisão do Código de Conduta e do 
Programa de Integridade. Conformidade 

Ângela Vieira 
11:45 – 12:30 

5) Apresentação sobre a situação e diagnóstico da LGPD. 

6) Apreciação e aprovação do Orçamento do COAUD, referente 
ao Exercício 2022. 

COAUD - 

 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

7) Aprovação da ata da 50ª reunião do mês de agosto. COAUD - 

 
ASSUNTOS GERAIS: 

8) Assuntos Gerais. COAUD - 

 
 
 
 
 

PAULO ROBERTO LESSI 
Secretário Executivo do Comitê 

 
 


