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EXTRATO DA
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 13 dias de agosto de 2018, às 17h00min, na sede da Secretaria de Energia e Mineração
do Estado de São Paulo, situada à Praça Ramos de Azevedo nº 254 – 5º andar, nesta
Capital, reuniram-se os Senhores Ailton Antonio Correa Leite, Denise Reis Buldo e Cristiano
da Silva Pereira Benvindo, membros efetivos do Comitê de Auditoria. Presente também, o
Sr. Marcos de Mendonça Peccin – Gerente do Departamento de Auditoria Interna - PA, que
responde pela coordenação no atendimento às atividades do Comitê de Auditoria, perante
os órgãos formais da Companhia, para a seguinte pauta: 1) Reunião Inicial das Atividades
do Comitê de Auditoria e 2) Assuntos de Interesse Geral. Iniciados os trabalhos, o Sr. Ailton
apresentou-se na qualidade de membro do Conselho de Administração, indicado pelo
Acionista Controlador como Conselheiro Independente eleito em 13 de agosto de 2018, bem
como Coordenador do referido Comitê de Auditoria. Na sequência, foram efetuadas as
apresentações dos demais membros do Comitê de Auditoria e do Gerente do Departamento
de Auditoria Interna, sendo que o Sr. Ailton salientou a importância da integração das
atividades exercidas pelas auditorias independente e interna nas avaliações e exames nos
processos relevantes que podem impactar as Demonstrações Financeiras. Comentou
também que esteve em contato com a empresa BDO Auditores Independentes para a
realização de reunião com os membros deste Comitê de Auditoria e auditores internos da
Companhia, visando ao estabelecimento de atividades conjuntas, em atendimento aos
compromissos estabelecidos pela Lei das Estatais nº 13.303/2016. Dando sequência, o Sr.
Ailton comentou que será necessário o cumprimento de 30 horas mensais nas atividades
individuais dos membros do Comitê de Auditoria, conforme condições estatutárias e que
disponibilizará modelo de planilha de controle de horas. Os membros do Comitê de Auditoria
avaliarão a minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, bem como a proposta de
texto do Regulamento Interno da Auditoria Interna. Nada mais havendo a tratar e tendo sido
cumpridas todas as formalidades, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi
por todos assinada.
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