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ATA DA QUADRAGÉSIMA (40ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRI A 
 
 
Às 10 (dez) horas do dia 29 de abril de 2010, na sede social da COMPANHIA 
CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001 
– 17, NIRE Nº 42300015024, localizada na Rua Emílio Blum, 83, em Florianópolis, 
SC, atendendo aos convites publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal 
Diário Catarinense, edições dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2010, compareceram os 
Senhores acionistas da Sociedade, representando mais de dois terços do Capital 
Social, com direito a voto, conforme assinaturas que constam do Livro de 
Presenças. Abrindo os trabalhos, o Senhor WALMOR PAULO DE LUCA, Presidente 
do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Sociedade, agradeceu a 
presença dos acionistas e de seus representantes legais e, em especial, do Senhor 
PAULO ELI, Secretário de Estado da Administração, na qualidade de representante 
do Acionista Majoritário, o Estado de Santa Catarina, e do Senhor ROBERTO LUIZ 
DOS SANTOS, membro do Conselho Fiscal da CASAN.  Em seguida, após 
constatar a existência de “quorum” legal para instalação, funcionamento e 
deliberação da assembléia geral, solicitou, na forma prevista no artigo 14 do 
Estatuto Social, a eleição do Presidente da Assembléia Geral. Por aclamação dos 
presentes, a direção dos trabalhos da Assembléia Geral permaneceu com o 
Presidente da Sociedade, o Senhor WALMOR PAULO DE LUCA. O escolhido, após 
agradecer a confiança demonstrada, designou para secretariar os trabalhos o 
Senhor RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Chefe de Gabinete da Presidência e solicitou 
a leitura do Edital de Convite, com o seguinte teor: “Ficam convocamos os Senhores 
Acionistas da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, na forma 
estatutária, a participarem da 40ª Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no 
dia 29 de abril de 2010, às 10 horas, em sua Sede Social, situada na Rua Emílio 
Blum nº 83, nesta capital, para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA: a) Apreciação 
das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com os 
pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Externos, relativas ao exercício de 
2009, em conformidade com o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e 
correspondentes Notas Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos 
resultados do Exercício de 2009, com proposta de distribuição de Dividendos de R$ 
0,01133800 por cada Ação Ordinária e R$ 0,01247180 por cada Ação Preferencial; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; d) Fixação dos honorários dos 
administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal. A comprovação da 
condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembléia geral, mediante a apresentação de documento de 
identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das 
ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de 
procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e 
outorgado há menos de um ano. Nos termos da Instrução CVM nº 282, de 
26/06/1998, o percentual de participação no capital votante da Companhia 
necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Os documentos 
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pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral estarão à 
disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia e por meio de sistema 
eletrônico, na página da CVM, na rede mundial de computadores, na forma e prazo 
definidos pela Instrução CVM 481/2009. Florianópolis, 9 de abril de 2010. Walmor 
Paulo de Luca – Presidente do Conselho de Administração”. Concluída a leitura, o 
Presidente da Assembléia solicitou a distribuição aos presentes dos exemplares do 
Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores Independentes e 
do Relatório da Diretoria, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina, Diário Catarinense e Notícias do Dia, edição do dia 9 de abril de 2010. Foi 
informado aos presentes que o Conselho de Administração manifestou-se favorável 
à aprovação dos documentos mencionados em reunião realizada em 24 de março 
de 2010. Concluída a leitura, o Presidente da Assembléia passou ao primeiro item 
da ordem do dia , que trata da aprovação das contas do exercício de 2009, 
salientando que a BDO TREVISAN Auditores Independentes, é a empresa 
responsável pelos trabalhos de auditoria externa da Companhia, cumprindo-se as 
disposições do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Senhor Presidente fez 
um breve resumo dos principais pontos do Relatório Anual da Administração de 
2009 e de suas Notas Explicativas, destacando a obtenção de resultados positivos 
em todas as funções empresariais e nos compromissos sociais da CASAN. Finda a 
explanação do Relatório da Diretoria, unanimemente aprovado pelos acionistas 
presentes, passou-se à apreciação dos números do Balanço Patrimonial da 
Companhia e demais documentos anexos. O Senhor Presidente informou que o 
balanço de 2009 apresentou um lucro de R$ 34.174.125,08 (trinta e quatro milhões, 
cento e setenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e oito centavos) 
acrescentando a seguinte Mensagem da Administração: “Produto de uma gestão 
marcada pela austeridade no controle de gastos e na busca de uma maior eficiência 
na prestação dos serviços, pelo sétimo ano consecutivo a empresa fechou o 
balanço com lucratividade, cumulando no período de 2003 a 2009 um desempenho 
positivo que atingiu a soma de R$ 201,7 milhões. Embora a recomposição tarifária 
no exercício tenha sido da ordem de 9,77%, a receita bruta teve um crescimento da 
ordem de 11,6% e o lucro líquido de R$ 32,5 milhões foi 79,5% superior ao do ano 
anterior. O ano de 2009 foi marcado pelo ingresso de um maior volume de recursos 
de financiamentos, permitindo a realização de investimentos que alcançaram a 
soma de R$ 119,6 milhões, os quais foram canalizados especialmente para obras 
de esgotamento sanitário. No período, 20.612 novas famílias foram atendidas com 
abastecimento de água, refletindo um índice de atendimento à população urbana na 
área de concessão da CASAN da ordem de 98,8%, o que significa praticamente a 
universalização do atendimento. Consolidando a sua atuação como empresa 
pública, a CASAN ampliou o atendimento às populações de baixa renda, 
estendendo a tarifa social para as entidades assistenciais sem fins lucrativos, bem 
como destinou parte de sua lucratividade para o programa de saneamento 
comunitário, distribuindo 53.155 metros de tubos de água de forma a viabilizar a 
implantação de sistemas autônomos de abastecimento, beneficiando mais de 630 
famílias residentes em comunidades rurais do Estado. Na área do esgotamento 
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sanitário, 8.268 novas famílias foram integradas à rede de coleta e tratamento, 
número este que será incrementado sensivelmente na medida em que forem 
realizadas as novas ligações aos sistemas implantados no ano de 2009, a exemplo 
do SES de Criciúma e das obras que resultarão do expressivo volume de recursos 
negociados durante este exercício com vários agentes financeiros e que estarão 
disponíveis no próximo ano. Exemplo disso são as negociações com o Governo 
Japonês que chegaram ao seu término e no primeiro trimestre de 2010 estaremos 
assinando com a JICA a contratação da primeira etapa de um empréstimo na ordem 
de US$ 216 milhões, dentro de um programa de investimentos de US$ 390 milhões.  
Um aspecto relevante desta negociação foi a não contratação de consultoria 
externa, o que permitiu uma economia equivalente a 10% do valor global do 
empréstimo. Diferentemente do que ocorre em outras empresas congêneres, o 
trabalho foi realizado exclusivamente pelos diretores e demais profissionais da 
CASAN. Outro aspecto econômico positivo do ano de 2009 que ressalta a 
preocupação da Administração com a modernização tecnológica foram as 
negociações com o Banco Mundial para projetos de  desenvolvimento institucional, 
na ordem de R$ 52 milhões, que também deverá ser assinado já no segundo 
trimestre de 2010 e cujos recursos serão aplicados em macro-medição, telemetria, 
recadastramento dos clientes, fiscalização, aquisição de novos hidrômetros, etc, 
num conjunto de dez projetos estruturantes. A política de hidrometração intensiva 
teve prosseguimento, o que permitiu que os índices atingissem o patamar  de 99,2% 
e está programada para 2010 a substituição de todos os hidrômetros com mais de 
cinco anos de uso, o que impactará consideravelmente no aumento da arrecadação. 
A qualificação do corpo funcional foi o norteador na área de recursos humanos, 
tendo sido realizadas 1.939 horas de treinamento, envolvendo 916 servidores e 
investimentos diretos da ordem de R$ 396,6 mil. Além disso, foram beneficiados 210 
empregados dentro do Programa Auxílio Educação, que estimula a formação 
acadêmica e a atualização profissional através de cursos de Especialização, 
Mestrado e Doutorado. Sintonizada com as iniciativas governamentais e das 
comunidades, a CASAN apoiou eventos culturais, esportivos e de educação 
ambiental, com investimentos que alcançaram soma superior a R$ 400,0 mil, dos 
quais podemos destacar o Prêmio CASAN de Ecologia, o Projeto Memória Musical 
Catarinense, o Festival da Natureza de Indaial, o apoio cultural ao filme “Garibaldi in 
America” e o Programa de Recuperação e Preservação de Mata Ciliar – Consórcio 
Iberê. O ano de 2009 foi marcado pelo aumento da consciência da população em 
geral na preservação do meio ambiente e por uma atuação firme e vigilante dos 
órgãos Ministeriais, com relação à qualidade da água e à proteção dos mananciais, 
que exigiram esforços e uma dedicação toda especial de nossa equipe para colocar-
se em sintonia com os anseios da sociedade. Apesar dos desafios impostos pelo 
novo Marco Regulatório e as demandas dos municípios para a renovação das 
concessões, estamos preparados para consolidar em 2010 nosso novo padrão de 
qualidade, cujas diretrizes sugerem uma organização sólida, eficiente, transparente 
e comprometida com a melhoria da qualidade de vida da população catarinense. 
Walmor Paulo de Luca - Diretor Presidente.” Os acionistas presentes, após análise 
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minuciosa da documentação apresentada, e considerando os pareceres dos 
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Empresa, aprovaram o Balanço 
Patrimonial, os Demonstrativos Contábeis e demais documentos relativos às 
operações do exercício social encerrado em 31/12/2009. O Presidente passou então 
ao segundo item da ordem do dia , que trata da destinação dos resultados do 
Exercício de 2009. O Presidente apresentou a seguinte proposta: Composição do 
saldo de Lucros Acumulados : Lucro do Exercício: R$ 34.174.125,08; 
Participações Estatutárias: R$ 1.658.676,63; Lucro Líquido após as Participações: 
R$ 32.515.448,45; Reserva Legal 5%: R$ 1.625.772,42; Realização da Reserva de 
Reavaliação:R$ 2.565.918,82; Base para Dividendos: R$ 33.455.594,85; Dividendos 
propostos: R$ 8.363.898,71; Reserva de Lucro para Plano de Investimentos: R$ 
25.091.696,16. Destinações :1) Participações Estatutárias - Conforme estabelece o 
artigo 41 do Estatuto Social da CASAN e o parágrafo 1º do artigo 152 , combinado 
com o artigo 190 da Lei Federal nº 6.404/76 a Assembléia dos acionistas está 
autorizada a atribuir aos administradores a participação no lucro da companhia, 
desde que não ultrapasse a remuneração anual dos mesmos (R$ 1.658.676,63), 
nem a 10% do lucro obtido no período (R$ 3.417.412,51), prevalecendo o limite que 
for menor. 2) Reserva Legal: Constituída no montante de R$ 1.625.772,42, em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social, à base de 
5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital social integralizado. A 
reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou absorver 
prejuízos acumulados. 3) Dividendos Obrigatórios: O Estatuto da Companhia prevê 
a distribuição de dividendos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) destinados 
aos acionistas, na proporção das ações que os mesmos possuírem, prevê ainda em 
seu art. 7° § 2º que cada ação preferencial, tem o direito ao recebimento de 
dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária, bem 
como, a distribuição de quaisquer outros proventos em igualdade de condições com 
as ações ordinárias. Assim, deverá ser considerado para pagamento como 
dividendo integral do exercício social de 2009, o valor total de R$ 8.363.898,71, 
sendo R$ 0,0113380 por cada Ação Ordinária Nominativa (Casn3) e o valor de R$ 
0,0124718 por cada Ação Preferencial Nominativa (Casn4). O Art. 40 § 3º do 
Estatuto Social prevê que o dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em 
contrário da Assembléia Geral no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for 
declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social, portanto a Administração 
propõe a data de 29/6/2010, para o pagamento dos mesmos.  4) Reserva de Lucro 
para Plano de Investimentos: A Administração propõe para aprovação da 
Assembléia dos Acionistas, a destinação do montante de R$ 25.091.696,16, dos 
Lucros para a constituição de Reserva para Plano de Investimentos. Esses recursos 
serão aplicados em projetos de construção e expansão dos Sistemas de 
Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto, conforme estabelecido nos 
planos de investimentos da Companhia. Os Acionistas presentes, após análise da 
matéria, aprovaram sem ressalvas e por unanimidade a proposta de destinação do 
lucro, inclusive quanto ao provisionamento das participações estatutárias, sendo que 
a forma de distribuição dos resultados aos administradores será definida 
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oportunamente. Prosseguindo, o Presidente passou ao terceiro item da ordem do 
dia , que trata da Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. O Senhor PAULO ELI, 
representante do Acionista Majoritário, informou aos presentes que o Governo do 
Estado recomendou a recondução de todos os membros do Conselho Fiscal da 
Companhia. Após discussão, foi aprovada pelos presentes a seguinte composição 
do Conselho Fiscal para um mandato de 01 (um) ano: Membros Efetivos: ADEMAR 
FREDERICO DUWE, brasileiro, casado, sócio administrador da empresa ADV – 
Comércio e Distribuição Ltda., CNPJ 81.370.306/0001-31, membro do Conselho de 
Administração da CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., no período 
de 8.1.1997 a 2.1.1999, nascido em 11.6.1938, em Jaraguá do Sul/SC, CPF nº 
122.926.729-87, carteira de identidade nº 2/R 236.087 – SSI/SC de 10/9/1980, 
residente e domiciliado na Estrada Ribeirão Grande da Luz, s/n, Barra do Rio do 
Cerro, Jaraguá do Sul/SC; CÉLIO GOULART: brasileiro, casado, Advogado, nascido 
em 11.12.1928 em São José/SC, CPF nº 001.884.689-00, carteira de identidade nº 
41908-7 SSP/SC, residente e domiciliado na rua Dr. Armínio Tavares, 147, apto 
601, Centro, Florianópolis/SC; José Roberto Souza Dias, brasileiro, casado, 
professor de ensino superior, nascido em 27/4/1944, em São Paulo, CPF nº 
304.120.808-34, carteira de identidade nº 3099850 – SSP/SP, residente e 
domiciliado na rua das Tainhas, nº 229, em Jurerê Internacional, em 
Florianópolis/SC; ROBERTO LUIZ DOS SANTOS, brasileiro, viúvo, administrador, 
CPF nº 067.149.949-15, Carteira de Identidade nº 153.178 SSP/SC, nascido em 
Palhoça/SC, em 03.07.1951, residente e domiciliado na rua Esteves Júnior, 733, 
apto. 701, Centro, Florianópolis/SC; VILSON JOÃO RENZETTI, brasileiro, casado, 
advogado (OAB nº 3812), CPF nº 098.936.609-04, Carteira de Identidade nº 
202008-4 SSP/SC, nascido em 12.10.1948, em Florianópolis, residente e 
domiciliado na Rua Plácido Olímpio Oliveira, 803 – apto 102, Bucarein, Município de 
Joinville/SC, e CAROLINE PAULA VERONA E FREITAS, brasileira, solteira, 
Advogada, inscrita na OAB nº 22.056, CPF nº 006.652.779-11, Carteira de 
Identidade nº 3.254.242-9 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Tailândia, 435, 
Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, e respectivos Membros Suplentes: 
Sirney Knapp, brasileira, separada, advogada, nascida em 11/2/1953, em 
Palmitos/SC, CPF nº 460.239.849-91, Carteira de Identidade nº 227807-3 SSP/SC, 
residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 670, apto 402, Agronômica, 
Florianópolis/SC; Walter Alves, brasileiro, casado, economista, nascido em 
16/11/1927 na cidade de Laguna/SC, CPF nº 010.867.829-68, carteira de identidade 
nº 5/R 88.422 – SSP/SC de 11/8/1988, residente e domiciliado na Travessa Antônio 
Magalhães Castro, 105, Centro, Tubarão/SC; Michel Miguel, brasileiro, casado, 
economista, CPF nº 003.480.319-04, Carteira de Identidade nº 95.393 – SSP/SC de 
10/10/1994, nascido na cidade de Tubarão/SC, em 20/4/1943, residente e 
domiciliado na rua Recife, 664, Vila Moema, Tubarão/SC. Adolar Benkendorf, 
brasileiro, casado, bancário, CPF nº 001.754.719-91, Carteira de Identidade nº 
87.111-7 SSP/SC de 24/4/2001, nascido em Corupá/SC em 11/10/1943, residente e 
domiciliado na Avenida Trompowski, 420, apto 705, Florianópolis/SC. José Antonio 
da Veiga Cascaes, brasileiro, separado judicialmente, advogado, CPF nº 
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511.088.369-68, Carteira de Identidade nº 25.375-4, nascido na cidade de 
Florianópolis em 5/1/1963, residente e domiciliado na Alameda César Nascimento, 
821, Jurerê, Florianópolis/SC. O Presidente passou ao quarto item da ordem do 
dia , que trata da Fixação dos Honorários: Com relação à remuneração dos 
administradores prevista no Art. 152, da Lei nº 6.404/76, foi proposta pelo Conselho 
de Administração e aprovada pela Assembléia a manutenção dos mesmos valores 
praticados no exercício de 2009, inclusive quanto aos benefícios e verbas de 
representação. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada à 
assembléia e suspendeu os trabalhos para lavratura desta ata. Reiniciados os 
trabalhos, foi lida e aprovada, e vai assinada pelos Acionistas Presentes e 
Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC.  
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