
 
 

 

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 28 DE ABRIL DE 2021 

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de abril 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. Os Conselheiros Fernando Scharlack 

Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud 

Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos 

segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Carlos 

Eduardo Tavares de Castro, Diretor-Presidente, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e 

Relações com Investidores e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. 3. Mesa: 

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

Fernando Scharlack Marcato, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. 4. Ordem do 

dia: 4.1. Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras da 

COPASA MG relativas ao 1º trimestre de 2021 - 1T21; 4.2. acompanhamento do Orçamento 

Empresarial 2021; 4.3. acompanhamento do Plano de Ação de Redução 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. o representante da 

KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes, informou que nos trabalhos 

realizados relativos ao 1T21 tiveram total independência e acesso às informações e que não tem 

conhecimento da existência de nenhum fato de relevância. Em seguida, demonstrou o escopo e 

os principais procedimentos de uma revisão limitada, com base na Norma Brasileira de 

Contabilidade - NBC TR 2410. Apresentou as etapas dos trabalhos desenvolvidos, as análises 

realizadas para a data base de 31/03/2021, destacando os principais assuntos abordados, os 

resultados acumulados de janeiro a março de 2021 das principais rubricas contábeis, os índices 

financeiros, bem como o comparativo de mercado com as empresas Copanor, Sabesp, Sanepar, 

Compesa e Sanasa, os ajustes identificados e os assuntos que devem ser tratados com a 

Administração. Finalizando, o representante da KPMG Auditores Independentes salientou que o 

relatório da revisão do 1T21 será emitido sem ressalvas. Após análise e discussão, o Conselho 

Fiscal, com base no Relatório da KPMG Auditores Independentes e nos esclarecimentos 

prestados pela Administração, opinou favoravelmente à emissão das Informações Contábeis 

Intermediárias, Individuais e Consolidadas da COPASA MG, referentes ao 1T21, em atendimento 

ao inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia; 5.2. Michelle Gomes de Resende, 

Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do acompanhamento do 

Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos 

de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até março de 2021; os 

novos clientes; a análise de faixas de consumo em março de 2021; o volume em m³ por categoria 

previsto e realizado em fevereiro e março de 2021; bem como o comparativo do faturamento e da 

arrecadação de março de 2020 a março de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt 

apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, 
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o Ebitda, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado em março de 

2021, com o realizado em março de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em março de 

2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando 

prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o 

acompanhamento do Programa de Investimentos - PI em março de 2021, bem como informações 

relativas ao avanço físico dos empreendimentos; 5.3. Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da 

Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de 

Redução de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, o percentual de perdas na distribuição 

em março de 2021, comparando-o com a meta da ARSAE/MG, bem como o acompanhamento do 

índice de perdas de abril de 2020 a março de 2021. Em seguida, apresentou as ações de combate 

às perdas de água, destacando os principais fatos relevantes, o acompanhamento de substituição 

de hidrômetros em janeiro e março de 2021 e o tempo médio de correção de vazamentos, de abril 

de 2020 a março de 2021. Na sequência, informou sobre o ISAA - Sistema de Informações do 

Abastecimento de Água, que disponibiliza informações estratégicas para gestão de perdas no 

processo de distribuição de água, visando subsidiar os programas de redução de perdas nos 

sistemas de abastecimento da Companhia. Finalizando, apresentou o balanço hídrico, contendo 

os resultados das perdas da COPASA MG em março de 2021. 6. Encerramento: nada mais 

havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e 

assinada pela Secretária Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, 

Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira 

participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 28 de abril de 2021. 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

________________________________ 

Kátia Roque da Silva 
Secretária 

 

 


