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ATA DA 57ª REUNIÃO DO 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 07 de fevereiro de 2022 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: Luiz Alberto Meirelles Beleiro Barreiro Junior, Fábio 

Guimarães Serra, e Marcelo Gomes Sodré. 

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; Fábio Tonetto, gerente de Contabilidade, Custos e Fiscal; Pedro Jonavicius, 

gerente do Departamento de Orçamento e Finanças. 

c) Representante da empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes: Eliane Resmini. 

 

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 1 a 4 

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

6.1. Item 1 da Pauta -  Apresentação das DF’s e Notas Explicativas do exercício de 2021, da 

Pirapora Energia S/A. 

O Sr. Pablo agradeceu a oportunidade de apresentar a matéria, comentou sobre a boa situação 

econômico-financeira e o bom resultado da Companhia, entre outros, e passou a palavra ao Sr. 

Fabio Tonetto para a exposição. Com base no documento “Demonstrações Financeiras 2021 

Pirapora Energia”, entregue e arquivado nesta Secretaria, o Sr. Fábio citou os indicadores 

financeiros que se aplicam à empresa e discorreu detalhadamente sobre a demonstração do 

resultado do período. Explicou sobre o aumento da receita líquida e também dos custos dos 

serviços, ficando o resultado financeiro agora positivo, eis que impactado fortemente pela quitação 

do financiamento com o BNDES. Destacou, como principais indicadores comparados com 2021, a 

evolução do lucro do exercício com aumento de 61%, o EBITDA com 26% e os Investimentos na 

Concessão com aumento de 3%. Finalizou comentando as variações do fluxo de caixa e 
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apresentando a proposta de destinação do lucro com dividendo adicional na ordem de R$14,1 

milhões. 

Os comitentes fizeram sugestões sobre o Relatório da Administração apresentado ao comitê 

naquela oportunidade.  

6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação do relatório emitido pelo auditor independente sobre o 

trabalho de auditoria das DF’s do exercício 2021 e Notas Explicativas, da Pirapora Energia 

S/A. 

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, a 

suficiência das informações recebidas. Nesta oportunidade, o Sr. Eduardo, coordenador do COAUD, 

perguntou se a Russell tem alguma observação a fazer sobre o trabalho de auditoria das DF’s. A 

Sra. Eliane respondeu salientando a conformidade e a independência na atuação da auditoria 

registrando não ter havido nenhuma dificuldade, ou interferência, na condução e conclusão dos 

trabalhos.  

6.3. Item 3 da Pauta – Discussão com o auditor independente sobre qualquer problema ou 

dificuldade encontrada no curso da auditoria e as respectivas respostas da administração. 

Aspecto superado, nada para ser registrado considerando as informações prestadas pela Sra. 

Eliane Resmini. 

6.4. Item 4 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, bem como o conteúdo do relatório emitido pelos Auditores Independentes abordado 

no item 2 acima. 

Nesta oportunidade, às 11h57min., foi encerrada a reunião conjunta, quando o coordenador Sr. 

Eduardo, agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais, registrando que o trabalho em conjunto é 

importante e dá agilidade aos processos, além da satisfação de interação entre os colegiados. 

6.5. Item 5 da Pauta – Preparação de manifestação sobre as DF’s do exercício 2021. 

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: 
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MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS DA PIRAPORA ENERGIA S/A, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. 

O Comitê de Auditoria acompanhou o processo de apuração e preparação das 

Demonstrações Financeiras da Pirapora Energia S.A., referentes ao exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2021, tendo discutido as referidas demonstrações financeiras com os 

Departamentos de Contabilidade, Custos e Fiscal e de Orçamento e Finanças. Analisou as 

referidas demonstrações financeiras e as discutiu com os auditores independentes. Ao final do 

processo, o Comitê de Auditoria conheceu e debateu o relatório dos auditores independentes 

emitido sem ressalvas. 

Com base nas informações, discussões e análise acima referidas, o Comitê de Auditoria 

considerou as demonstrações financeiras auditadas da Pirapora Energia S.A., relativas ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em condições de serem apreciadas pelo 

Conselho de Administração, recomendando sua aprovação. 

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 11h37min., 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: 16/02/2022 às 14h30min.- 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 
Comitê de Auditoria - COAUD 

 

Data:  07/02/2022 – segunda-feira 
Horário: 09h30min.   Local: Sede da EMAE (videoconferência) 

Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi 
 

Convocamos V.S.ª para a 57ª Reunião do Comitê de Auditoria, em caráter extraordinário, para 

apreciação da seguinte Pauta: 
 

Pauta Área Responsável Tempo 

 
ASSUNTOS TRATADOS EM REUNIÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL: 

1) Apresentação das DF’s e Notas Explicativas do exercício 

2021, da Pirapora Energia. 

Finanças e 

Contabilidade 
09:30 - 10:30 

2) Apresentação do relatório emitido pelo auditor 

independente sobre o trabalho de auditoria das DF’s do 

exercício 2021 e Notas Explicativas. 

Auditor 

independente 

(Russell) 

10:30 - 11:30 

3) Discussão com o auditor independente sobre qualquer 

problema ou dificuldade encontrada no curso da auditoria e 

as respectivas respostas da administração. 

4) 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. 

 
ASSUNTOS PARA MANIFESTAÇÃO: 

5) Preparação de manifestação sobre as DF’s do exercício 2021 COAUD - 

 
ASSUNTOS GERAIS: 

6) Assuntos Gerais. COAUD - 
 

 
 
 

PAULO ROBERTO LESSI 
Secretário Executivo do Comitê 
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