
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Às 10h (dez horas) do dia 10 de junho 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, nº 83, Centro, em 
Florianópolis - SC, atendendo as convocações publicadas nos Jornais Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina, edições dos dias: 24/05/10 (nº 18.853, pg 
34), 25/05/10 (nº 18.854, pg 15) e 26/05/10 (nº 18.855, pág. 76), e Diário 
Catarinense, edições dos dias: 24/05/10 (pag. 27), 25/05/10 (pg. 24) e 26/05/10 
(pag. 25), 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 GILMAR 
EDSON KOEDDERMANN, Consultor Geral do Gabinete da Chefia do 
Executivo, na qualidade de representante do acionista majoritário o Estado de 
Santa Catarina, agradeceu a presença dos acionistas e de seus representantes 
legais. 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 e propôs que a direção dos trabalhos fosse conduzida pelo 
Senhor WALMOR PAULO DE LUCA, Diretor-Presidente da Sociedade, sendo 
a proposição aprovada por aclamação. 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 Convocação, com o teor seguinte: ORDEM DO DIA: a) 
Oficialização, por parte do acionista majoritário: Estado de Santa Catarina, da 
transferência dos recursos disponibilizados a título de dividendo obrigatório 
(25%), obtido quando da distribuição dos lucros do exercício fiscal de 2009. Os 
recursos serão revertidos à CASAN e contabilizados na rubrica “Créditos para 
Aumento de Capital” em nome do Estado de Santa Catarina, devendo ser 
destinado exclusivamente para realização dos investimentos no sistema de 
esgoto sanitário da cidade de Porto Belo/SC. b) Apresentação e aprovação de 
Plano de Opção de Compra de Ações da Cia Catarinense de Águas e 
Saneamento estabelecendo as condições gerais de outorga de opções 
(“Opção”) de compra de ações ordinárias e preferenciais de emissão da 
Companhia (“Ações”) a seus administradores e empregados, nos termos do art. 
168, §3º da Lei nº 6.404/76 e previsão estatutária no Art. 5º § 2º. 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. Os documentos 
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, 21 de 
maio de 2010. WALMOR PAULO DE LUCA - Presidente do Conselho de 
Administração - Diretor-Presidente da Sociedade”. Concluída a leitura, o 
Presidente da Assembléia colocou em discussão o primeiro item da Ordem 



do Dia que trata da oficialização, por parte do acionista majoritário, o Estado de 
Santa Catarina, da transferência dos recursos disponibilizados a título de 
dividendo obrigatório (25%), obtido quando da distribuição dos lucros do 
exercício fiscal de 2009. Os recursos serão revertidos à CASAN e 
contabilizados na rubrica “Créditos para Aumento de Capital” em nome do 
Estado de Santa Catarina, devendo ser destinado exclusivamente para 
realização dos investimentos no Sistema de Esgoto Sanitário da cidade de 
Porto Belo/SC. Após análise, os acionistas presentes aprovaram a matéria sem 
restrição. Em prosseguimento, o Presidente da Assembléia colocou em 
discussão o segundo item da Ordem do Dia que trata da análise e aprovação 
de Plano de Opção de Compra de Ações da Cia Catarinense de Águas e 
Saneamento estabelecendo as condições gerais de outorga de opção de 
compra de Ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia a seus 
administradores e empregados, nos termos do art. 168, §3º da Lei nº 6.404/76 
e previsão estatutária no Art. 5º § 2º. Após discussão da matéria e 
considerando as recomendações do Conselho de Administração da Companhia 
exaradas em sua ducentésima sexagésima terceira reunião, que aconteceu no 
dia 27/05/2010, decidiram os acionistas pela rejeição da matéria uma vez que 
vinculada à questão da participação nos resultados do exercício e aprovar a 
seguinte disposição: “Sempre que o resultado do exercício for igual ou 
superior a 1/50 (um cinqüenta avos) do Capital Soci al e desde que 
atendida previamente a condição estabelecida no par ágrafo 2º do artigo 
152 da Lei Federal nº 6.404/76, os administradores farão jus ao valor 
equivalente a 3 (três) remunerações mensais de Dire tor Executivo, não 
computado neste cálculo o valor relativo à verba de  representação” ; 
Deliberaram ainda os acionistas pela transferência do saldo dos valores 
provisionados no corrente exercício a título de participação nos lucros para os 
administradores, para o Programa de Saneamento Comunitário, parte 
integrante do Programa de Responsabilidade Social e que consiste na doação 
de tubos e conexões para comunidades rurais implantarem sistemas 
independentes de abastecimento de água. Não havendo outros assuntos a 
deliberar e não mais havendo quem desejasse pronunciar-se, o Presidente deu 
por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e suspendeu os 
trabalhos para lavratura desta ata. Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada, 
e vai assinada pelo Presidente da AGE, pelo Representante do Acionista 
Majoritário e pelo Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. 
Esta ata é cópia fiel da transcrição constante do Livro de Atas das Assembléias 
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