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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
Às 9 (nove) horas do dia 18 de março de 2013, 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, em 
Florianópolis, SC, atendendo as convocações publicadas nos Jornais Diário Oficial 
do Estado, edições dos dias: 1º, 4 e 5/3/2013 (nº 19.525, pág. 719), (nº 19526, pág. 
26) e (nº 19.527, pág. 9), respectivamente, e Diário Catarinense, edições dos dias: 
1º, 2 e 5/3//2013 (pag. 36), (pag. 22) (pag.25), 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 DALÍRIO JOSÉ BEBER, 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 AURÉLIO 
ASSIS DE BEM FILHO, Assistente do Governador do Estado de Santa Catarina, na 
qualidade de representante do Acionista Majoritário, o Estado de Santa Catarina, e 
do Senhor Roberto Fernando Carvalho Agostini, 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 foi 
conduzida pelo Senhor DALÍRIO JOSÉ BEBER. 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 convocados os Senhores Acionistas da 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, na forma estatutária, a 
participarem da 43ª Assembléia Geral Ordinária com a 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 2012, em conformidade com o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e correspondentes Notas Explicativas; b) Deliberação sobre a 
destinação dos resultados do Exercício de 2012; 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 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. DALÍRIO JOSÉ BEBER - 
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Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Sociedade”. 
Concluída a leitura, o Presidente da Assembléia registrou a presença do 
representante da AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, o Senhor LUCIANO 
GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA e solicitou a distribuição aos presentes dos 
exemplares do Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores 
Independentes e do Relatório da Diretoria, publicado nos jornais Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense, edição do dia 2 de março de 2012. 
Foi informado aos presentes que o Conselho de Administração manifestou-se 
favorável à aprovação dos documentos mencionados em reunião realizada em 16 de 
fevereiro de 2012. Concluída a leitura, o Presidente da Assembléia passou ao 
primeiro item da ordem do dia, que trata da aprovação das contas do exercício de 
2012, Solicitado a manifestar-se, o Auditor da AUDIMEC – Auditores Independentes 
S/S reiterou a manifestação constante do relatório, esclarecendo que adota o critério 
da continuidade e que forma realizadas no decorrer do exercício, visitas técnicas de 
acompanhamento dos balancetes e que o balanço está totalmente aderente às 
normas vigentes, 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 2012 e de suas Notas Explicativas, como 
segue: “MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO – Consciente de seu papel na melhoria 
da qualidade de vida da população de Santa Catarina, a CASAN, como instrumento 
da Política Pública de Saneamento do Estado, vem desenvolvendo um processo de 
trabalho da mais alta relevância, com o objetivo de tornar realidade às metas de 
Governo, baseadas no direito equânime à universalização do saneamento como 
parte do resgate da cidadania, da saúde, da qualidade de vida das pessoas e do 
desenvolvimento dos 197 municípios e 3 distritos catarinenses e 01 paranaense 
onde atua. O resultado econômico do exercício vem demonstrar o potencial 
empresarial da companhia, que gradativamente, de forma sustentável ao longo dos 
anos, vem se colocando entre as principais empresas do segmento no país. O Lucro 
Líquido auferido no Exercício foi da ordem de R$ 21,4 milhões. A recomposição 
tarifária anual, autorizada pelas Agências Reguladoras, foi da ordem de 8,6% e 
aplicada a partir de 01/06/2012, o crescimento da receita operacional foi da ordem 
de 13,3%, em decorrência, principalmente, do crescimento da base de clientes 
atendidos pelos serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário.Da Receita 
Operacional auferida em 2012, os serviços de abastecimento de água foram 
responsáveis por 81,1% desta receita, o equivalente a R$ 546,3 milhões. As receitas 
vinculadas com os serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário 
representaram 16,1% do total da receita, ou R$ 108,3 milhões no exercício.Em 2012 
totalizamos o atendimento de 179.485 domicílios em 37 sistemas operados pela 
CASAN, com coleta, tratamento e destinação final de esgotos sanitários. Estes 
números representam um incremento de 3,2% no índice de cobertura em relação a 
2011, alcançando em Dezembro de 2012 a marca de 18,6% de clientes atendidos 
com os serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário, frente à base de clientes 
servidos pela CASAN com água tratada. A Companhia opera 247 Sistemas de 
Abastecimento de Água – SAA em Santa Catarina, atendendo mais de 2,5 milhões 
de habitantes com água tratada, o que reflete uma cobertura de 96,6% da população 
urbana, nas áreas sob sua concessão. Em 2012 a CASAN finalizou o ano com 
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960.859 domicílios, o que corresponde a um incremento de 2,5%, em relação a 
2011. O Governo do Estado e a Administração da CASAN vêm empreendendo todos 
os esforços necessários no sentido de ampliar a cobertura dos serviços de 
esgotamento sanitário nos municípios atendidos pelo sistema CASAN. Os 
investimentos necessários são elevados, para tanto, há forte empenho no sentido de 
fortalecer as relações com os órgãos de financiamento nacionais e internacionais, 
visando à captação de recursos para atender às demandas dos municípios 
concedentes. Com as parcerias construídas junto à União e agentes 
financeiros,inclusive internacionais,(BNDES; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JICA; 
AFD e Banco Muncial) foi possível investir em 2012 cerca R$ 104,7 milhões para 
ampliação e melhorias nos serviços de saneamento básico para a população 
catarinense.No exercício de 2012, destaca-se a formalização de importantes 
contratos de financiamento. A principal operação foi com o PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo Federal, por intermédio da CAIXA 
FEDERAL, no valor de R$ 502 milhões, na sequencia a assinatura do contrato de 
financiamento com a AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento, na ordem de R$ 
270 milhões. A CASAN vem cumprindo o plano de investimentos, em parceria com o 
Estado de Santa Catarina e Municípios concedentes e prevê alcançar a 
universalização dos serviços de água e esgoto em 2032.Outro destaque no exercício 
foi o início das assinaturas com as municipalidades dos contratos de programa 
concedendo à CASAN a autorização formal para exploração dos serviços de água e 
esgoto, conforme preconiza a Lei 11.445/2007. Até 31/12/2012 foram assinados 7 
(sete) contratos programas com os municípios de Florianópolis, Rio do Sul, 
Criciúma, Laguna, Canoinhas, Ibirama e Biguaçu. A formalização das concessões 
dos sete municípios representa uma garantia firme de 45,3% da Receita Bruta da 
Companhia. Finalmente, a Administração da Companhia aproveita a oportunidade 
para agradecer pelos resultados alcançados em 2012, que só foram possíveis 
graças à dedicação e ao empenho de seus colaboradores, o apoio e confiança que 
recebemos do Governo de Santa Catarina, de nossos acionistas, clientes, 
fornecedores e demais parceiros que ao longo do ano ajudaram a CASAN a 
consolidar uma posição de destaque no cenário nacional.”. 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 e a proposta de destinação dos resultados do exercício 
encerrado em 31/12/2012. De acordo com o que estabelece a Instrução CVM nº 
481/2009 em seu artigo 9º e visando disponibilizar aos acionistas as informações 
necessárias para as deliberações relativamente à destinação dos resultados, foi 
apresentada a seguinte proposta: Destinações do Lucro: R$ 21.418.024,76: 1. 
Reserva Legal: R$ 1.070.901,24; 2. Dividendos (acionistas): R$ 5.778.759,85; 3. 
Reserva de Lucros a Realizar: R$ 17.335.462,72; 4) Participação para os 
Administradores:  Participação Estatutária –1) Reserva legal: Constituída no valor 
de R$ 1.070.901,24 em conformidade com a Lei das Sociedades por ações e do 
Estatuto Social, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro do exercício. A 
reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou para 
compensação de prejuízos. O saldo em 31/12/2012 é de R$ 4.149.788,98; 2) 
Dividendos (acionistas): O Estatuto da Companhia prevê a distribuição de 
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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. 
Sendo assim, deverá ser considerado para pagamento como dividendo integral do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o valor de R$ 0,00769630 
por cada ação ON e R$ 0,00846593 para cada ação PN.  Considerando o volume de 
Investimentos previstos para os próximos dois anos, o Conselho de Administração 
vem propor, que os valores a serem recebidos a título de dividendos pelos acionistas  
(Governo do Estado, Celesc, SCPar e Codesc), possam ser revertidos para futuro 
aumento do capital social da CASAN. Na impossibilidade de reversão dos 
dividendos em aumento de capital, propomos a AGO que os valores sejam pagos via 
tesouraria aos acionistas acima identificados, em três parcelas iguais, no seguinte 
cronograma: 1ª parcela em 31/06/2013; 2ª parcela em 31/08/2013 e a última parcela 
em 30/10/2013. Os demais acionistas receberão integralmente os dividendos no dia 
17/05/2013, ou seja no prazo de 60 (sessenta dias) da data em que for declarado, 
conforme § 3º do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia;  3) Reserva  para o 
Plano de Investimentos: A Administração propõe, sujeito à posterior aprovação da 
Assembléia dos Acionistas, a destinação de R$ 17.335.462,72 dos lucros do 
exercício para compor a Reserva destinada ao Plano de Investimentos em projetos 
de construção e expansão dos sistemas de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, conforme estabelecido nos planos de Investimentos da 
Companhia. O saldo deste fundo em 31/12/2012 é de R$ 52.661.413,95; 4) 
Participação para os Administradores (Participação Estatutária) - O Conselho 
de Administração recomendou que não haja distribuição de resultados do exercício 
para os Administradores. Após a explanação da matéria, os acionistas presentes 
unanimente aprovaram a proposta apresentada, devendo os acionistas, Celesc, 
SCPar e Codesc se manifestarem até 17/05/2013 caso discordem da reversão dos 
seus dividendos para futuro aumento do Capital Social da CASAN.  . O Presidente 
passou então ao segundo item da ordem do dia, que trata da Eleição dos Membros 
do Conselho Fiscal. O Senhor Aurélio Assis De Bem Filho, representante do 
Acionista Majoritário, informou aos presentes que o Governo do Estado indica o Sr. 
Antonio Ceron, para fazer parte do Conselho Fiscal, como membro efetivo e 
passando o Sr. Álvaro Luiz Bortolotto Preis a ocupar a suplência deixada pelo 
Senhor Michel Miguel que faleceu. Permanecendo os demais membros do Conselho 
Fiscal da Companhia, que foram eleitos por maioria absoluta para um mandato de 
mais 01 (um) ano: Membros Efetivos: Ricardo Zanatta Guidi, brasileiro, Bacharel em 
Direito, CPF nº 951.281.409-97, RG nº 3.377.489 SSP/SC, residente e domiciliado 
na Rua Madalena Casagrande, nº 65, Centro – Criciúma/SC; representando a SC 
Parcerias; Lúcio Mallmann, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 831.980.599-
68, RG nº 1.858.328 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jundiá, nº 629, 
Centro, Iporã do Oeste/SC representando o Acionista Majoritário; Ademir Vicente 
Machado, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 217.190.989-72, RG nº 373.969-
4 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Antonieta de Barros, nº 403, Apto 
207 - Estreito, Florianópolis/SC representando a CELESC; Roberto Fernando 
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Carvalho Agostini, brasileiro, Advogado, CPF nº 571.997.529-20, RG nº 8/R 
1.434.194 - SSP/SC, residente e domiciliado na Rua das Baleias Franca, nº 181, 
apto 201, Ed. Morena da Bica, Jurerê – Florianópolis/SC, representando o acionista 
majoritário; Antonio Ceron, brasileiro, Técnico em Contabilidade, CPF 021.394.809-
53, RG nº 10R-289623 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza nº 
594 – Lages/SC, representando o acionista majoritário e os respectivos Membros 
Suplentes na ordem que segue: Aurélio Assis De Bem Filho, brasileiro, 
Administrador, CPF nº 342.015.729-00, RG nº 634.144-6 SSP/SC, residente e 
domiciliado na Rua José Ricardo Nunes, nº 40 – Capoeiras, Florianópolis-SC; Walter 
Alves, brasileiro, casado, economista, CPF nº 010.867.829-68, RG nº 5/R 88.422 – 
SSP/SC, residente e domiciliado na Travessa Antônio Magalhães Castro, 105, 
Centro, Tubarão/SC; Antônio Carlos Zapelini, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 
028.664.479-72, RG nº 84.660 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Delminda 
Silveira, nº 288, apto 102, Florianópolis/SC; Clara Inês Girardi Bernardes, brasileira, 
administradora, CPF nº 313.433.099-72, Carteira de Identidade 1/R 398275, 
residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, nº 57, apto. 801 - Kobrasol, São 
José/SC. Álvaro Luiz Bortolotto Preis, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 
221.320.829-87, RG nº 137.490-7 SSP/SC, nascido em Criciúma/SC, residente e 
domiciliado na Rua Médico Miguel Salles Cavalcante, nº 29 – apt. 101, Ed. Pôr do 
Sol – Bairro Abraão, Florianópolis/SC. O Presidente passou ao terceiro item da 
ordem do dia, que trata da Fixação dos Honorários: Com relação à remuneração dos 
administradores e Conselheiros Fiscais, prevista no Art. 152, da Lei nº 6.404/76, foi 
aprovado pelos acionistas para o período de abril/2013 a março/2014 o valor global 
de R$ 2.703.239,71. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a 
assembleia e suspendeu os trabalhos para lavratura desta ata. Reiniciados os 
trabalhos, foi lida e aprovada, e vai assinada pelo Sr. AURÉLIO ASSIS DE BEM 
FILHO, Representante do Acionista Majoritário, pelo Presidente do Conselho de 
Administração e Diretor-Presidente da Sociedade, Sr. DALÍRIO JOSÉ BEBER, e 
pelo Sr. RUBENS CRUZ DE AGUIAR, Secretário da AGO. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das Assembléias nº 8, às fls. 5 a 10.  
 

 
 
 
AURÉLIO ASSIS DE BEM FILHO       DALÍRIO JOSÉ BEBER 
Representante do Acionista Majoritário  
Governo do Estado Santa Catarina  
 

     Presidente do Conselho de Administração  
      Diretor-Presidente da Sociedade Acionista

 
 
 
 
RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete da Presidência 
Secretário 


