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CONVOCAÇÃO    
 
Ficam convocamos os Senhores Acionistas da Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, na forma 
estatutária, a participarem da 41ª Assembléia Geral Ordinária e 
118ª Assembléia Geral Extraordinária, que serão realizadas no 
dia 30 de abril de 2011, as 10 e 11 horas, respectivamente, em sua 
Sede Social, situada na Rua Emílio Blum nº 83, nesta capital, para 
tratarem da seguinte - ORDEM DO DIA:  AGO - a) Apreciação 
das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras 
instruídas com os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores 
Externos, relativas ao exercício de 2010, em conformidade com o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e 
correspondentes Notas Explicativas; b) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; c) Fixação dos honorários dos administradores e 
dos membros titulares do Conselho Fiscal. AGE – a) Alteração 
Estatutária: Alteração do artigo 18 que disciplina a composição da 
Diretoria Executiva com a extinção das quatro Diretorias 
Regionais e adequação das Diretorias Remanescentes com a 
criação de uma Diretoria Comercial; Alteração do artigo 21 que 
trata da estrutura do Gabinete da Presidência com a extinção de um 
cargo de Consultor e a transformação dos demais em Assessorias, 
bem como a adequação da terminologia utilizada nos parágrafos 
1º, 2º e 3º; Alteração do inciso XII do artigo 26 para adequação de 
terminologia; Alteração dos incisos V e IX e inclusão dos incisos 
X e XI no artigo 28 para adequação das competências da Diretoria 
de Expansão; Alteração do caput do artigo 29 e incisos II, III, IX e 
XII para adequação da terminologia à nova estrutura da Diretoria 
de Operação e Meio Ambiente; Alteração do caput e inciso I e 
inclusão do inciso XII no artigo 30 para adequação à nova 
estrutura; Inclusão do artigo 31 e renumeração dos seguintes em 
razão da criação da Diretoria Comercial; Alteração da redação do 
caput e incisos II, V, VIII, IX e X do artigo 32 para adequação da 
terminologia e competências do Diretor de Planejamento e de 
Relações com o Poder Concedente; Alteração do artigo 34 para 
adequação das funções do Assessor de Relações com os 



Municípios; Alteração do artigo 36 para adequação das 
competências dos Assessores; Supressão do parágrafo 3º do artigo 
49 por contrariar prejulgado do TCE. b) 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 da 
CVM, na rede mundial de computadores, na forma e prazo 
definidos pela Instrução CVM 481/2009. 
 
Florianópolis, 14 de abril de 2011. 
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