
 
 

 

 

 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG 

COMPANHIA ABERTA 

NIRE 31.300.036.375 

CNPJ nº 17.281.106/0001-03 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021 

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 

nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na 

cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: convocação realizada nos termos 

do artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes a Conselheira Simone 

Deoud Siqueira e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de 

Governança. Os Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho 

de Melo e Sérgio Tuffy Sayeg participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme 

previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: 

assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, 

Fernando Scharlack Marcato, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. 

4. Ordem do dia:  4.1. acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; 4.2. acompanhamento 

do Plano de Ação de Perdas de Água. 5. Discussões/Deliberações: o Presidente do Conselho 

Fernando Scharlack Marcato perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por 

parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. 

Na sequência, os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: 

5.1. Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a 

apresentação do Orçamento Empresarial 2020, com relação ao faturamento, demonstrando o que 

se segue: os dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e 

realizados até dezembro de 2020; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em dezembro 

de 2020; o volume em m³, por categoria, previsto e realizado em novembro e dezembro de 2020; 

bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de janeiro a dezembro de 2020. Em 

seguida, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou informações 

relativas aos custos e despesas, destacando, a receita líquida, os custos e despesas, o Ebitda, o 

resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado, o realizado e o forecast até dezembro 

de 2020, com o realizado até dezembro de 2019. Na sequência, demonstrou, ainda, o previsto e o 

realizado de janeiro a dezembro de 2020 da receita operacional líquida, dos custos administráveis 

e não administráveis e de outros custos. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, 

Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos 

até dezembro de 2020, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; 

5.2. Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o 

acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, o percentual 

de perdas na distribuição em dezembro de 2020, comparando com a meta da ARSAE/MG. Na 

sequência, apresentou a evolução em percentual de perdas na distribuição de dezembro de 2019 

a dezembro de 2020, as ações operacionais de combate às perdas nas Unidades de Negócio, a 

linha do tempo de acompanhamento dos contratos de aplicação de hidrômetros, o 

acompanhamento dos indicadores de micromedição, as ações referentes à macromedição, bem 
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como as ações estruturantes de médio prazo para combate às perdas de água e o balanço hídrico 

da COPASA MG, demostrando o resultado das perdas. 6. Encerramento: nada mais havendo a se 

tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo 

Secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pela Conselheira Simone Deoud Siqueira. Os 

demais Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo 

e Sérgio Tuffy Sayeg participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 27 de 

janeiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. 

________________________________ 
Simone Deoud Siqueira  

Conselheira Fiscal 

________________________________ 
Valdoir Henrique dos Santos Araújo 

Secretário 

 


