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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA (119ª) ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - CASAN - NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Às 9hs (nove) horas do dia 27 de dezembro de 2011, na Sede Social da CASAN, 
localizada na Rua Emílio Blum, nº 83, Centro, em Florianópolis - SC, atendendo as 
convocações publicadas nos Jornais Diário Oficial do Estado e Diário Catarinense, 
edições dos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2011, respectivamente, 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 Fernando Cesar Granemann Driessen, Consultor Geral 
da Secretaria Executiva de Articulação Estadual, 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 14º do Estatuto Social, a eleição do Presidente da Assembléia 
Geral e propôs que a direção dos trabalhos fosse conduzida pelo Senhor Dalírio José 
Beber, 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 seguinte teor: a) Alteração do Art. 5º 
do Estatuto Social, em razão da homologação do Capital Social para R$ 
842.266.637,82. b) Outros assuntos de interesse da Sociedade; Florianópolis, 
27/dezembro/2011.  Dalírio José Beber - Presidente do Conselho de Administração e 
Diretor-Presidente da Sociedade. Concluída a leitura, o Presidente da Assembléia 
colocou em discussão o primeiro item da Ordem do Dia que trata da Alteração do Art. 5º 
do Estatuto Social, em razão da homologação do Capital Social aprovado na Reunião 
do Conselho de Administração nº 277, de 11 de novembro de 2011, e que em função 
desta homologação, faz-se necessária a alteração do Art. 5º do Estatuto Social ”Art. 5° - 
O capital social subscrito e integralizado é de R$ 824.466.637,82 (oitocentos e vinte e 
quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e 
oitenta e dois centavos), representados por 351.279.610 (trezentos e cinqüenta e um 
milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e dez) ações Ordinárias - ON, e 
351.279.610 (trezentos e cinqüenta e um milhões, duzentos e setenta e nove mil, 
seiscentos e dez) ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal”, 
passando o Estatuto Social da Companhia a ter a seguinte redação: Capítulo II – 
Do Capital Social - Art. 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 
842.266.637,82 (oitocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e sete reais, oitenta e dois centavos), representados por 357.547.216 
(trezentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentas e quarenta e sete mil, duzentas e 
dezesseis) ações Ordinárias - ON, e 357.547.216 (trezentos e cinqüenta e sete milhões, 
quinhentas e quarenta e sete mil, duzentas e dezesseis) ações Preferenciais - PN, 
todas nominativas e sem valor nominal. Em prosseguimento, o Presidente informou que 
os demais parágrafos do art. 5º, bem como as demais cláusulas e parágrafos do 
Estatuto Social, permanecem inalteradas. A seguir o Presidente passou para o 2º item 
da Ordem do Dia: que trata de Outros assuntos de interesse da sociedade. Não mais 
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havendo quem desejasse pronunciar-se, o Presidente deu por encerrada a Assembléia 
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. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das Assembléias nº 6, às fls. 
23 a 24.  
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