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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 
Às 10h (dez horas) do dia 13 de maio 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, edições dos dias: 27/4/10 (nº 18.834, pág. 23), 28/4/10 (nº 
18.835, pág. 42), e 29/4/10 (nº 18.836, pág. 23); e Diário Catarinense, edições 
dos dias: 27/4/10 (pag. 31), 28/4/10 (pag. 27) e 29/4/10 (pag. 37), 
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 LEANDRO 
ZANINI, Diretor de Assuntos Legislativos da Secretaria de Estado de 
Coordenação e Articulação, 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: “Convidamos os 
Senhores Acionistas da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - 
CASAN, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 13 de maio de 2010, às 10 horas, em sua Sede Social, na Rua Emílio 
Blum nº 83, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: Eleição de membros do Conselho de Administração da CASAN. 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 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 
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da CVM, na rede mundial de computadores, na forma e prazo definidos pela 
Instrução CVM 481/2009. Florianópolis, 23 de abril 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 a Ordem do Dia que trata da Eleição de Membros do 
Conselho de Administração, de acordo com o que dispõe o Art. 15, do 
Estatuto Social, apresentando o currículo dos seguintes indicados: Senhor 
Erivaldo Nunes Caetano Júnior, para preenchimento da vaga ocupada pelo 
ex-Conselheiro José Ari Vequi; Senhor Gilmar Edson Koedermann, para 
preenchimento da vaga ocupada pelo ex-Conselheiro Marco Antonio Koerich 
de Azambuja; e Carlos Alberto Moretão, para ocupar uma vaga que 
permanecia em aberto. Após apreciação, os acionistas aprovaram a indicação 
dos novos membros, para compor o Conselho de Administração da CASAN, 
sendo eleitos por aclamação, para o cumprimento de mandato remanescente 
que expira em janeiro de 2011. O Representante da SC Parcerias, detentora 
de 18% das ações da Companhia, Senhor Glauco José Côrte Filho, sugeriu a 
indicação de um membro da referida instituição para compor o Conselho de 
Administração da CASAN.  O Presidente, registrando a solicitação, informou 
que a posse dos novos membros ocorrerá em reunião do Conselho de 
Administração que será realizada no dia 14/5/2010, às 15h, neste mesmo 
local. Em decorrência da eleição dos novos Conselheiros, fica o Conselho de 
Administração da CASAN composto da seguinte forma: Senhor Walmor Paulo 
de Luca, brasileiro, casado, Farmacêutico e Bioquímico Sanitarista, CPF nº 
009.809.609-59, Carteira de Identidade nº 1.579.683 – SSP/SC, residente e 
domiciliado na Rua Rubens de Arruda Ramos, nº 2272 - apto 201 – Centro - 
Florianópolis/SC; para a função de Presidente do Conselho de Administração 
da Sociedade, bem como dos Senhores: Nelson Gomes Mattos, brasileiro, 
casado, professor, CPF nº 105.538.439-15, RG nº 5R-260.550 SSI/SC, 
residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 21 – Laguna – SC 
(representante da CELESC); Pedro Bittencourt Neto, brasileiro, casado, 
Advogado, CPF Nº 224.528.699-53, Carteira de Identidade nº 125.738 
SSI/SC, residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, Casa 2, 
Jardim Anchieta, Florianópolis/SC; Nery Antônio Nader, brasileiro, casado, 
Técnico em Contabilidade, CPF nº 104.967.009-44, Carteira de Identidade nº 
318979 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, nº 311, 
Mafra/SC; e Jucélio Paladini (representante dos empregados da CASAN), 
brasileiro, casado, economista, CPF nº 376.014.409-82, Carteira de 
Identidade nº 539.272 – SSP/SC, CORECON nº 1.339 – 7ª Região/SC, 
residente e domiciliado na Rua Augusto Fausto de Souza, nº 215 – 
Agronômica; Erivaldo Nunes Caetano Júnior, brasileiro, casado, Advogado, 
OAB/SC 9.502, CPF nº 599.869.999-87, CI nº 1.530.331 SSP/SC, residente e 
domiciliado na Rua Bonifácio Cunha, nº 66, apartamento 101, Jardim 
Blumenau - Blumenau – SC; Gilmar Edson Koeddermann, brasileiro, casado, 
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Graduado em Direito, CPF nº 433.482.709-87, CI nº 4/R-1.203.931-SSP/SC, 
residente e domiciliado na Rua das Algas, nº 335, apartamento 103, Jurerê - 
Florianópolis – SC; Carlos Alberto Moretão, brasileiro, casado, Administrador, 
CPF nº 572.754.759-87, CI nº 4/R-1.806.685 - SSP/SC, residente e 
domiciliado no Loteamento Jardim Canto Grande – Quadra C-17, nº 232, 
Condomínio Edifício Albatroz, Apartamento C-2, Bombinhas – SC, como 
membros do Conselho de Administração. 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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