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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA TERCEIRA (283) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2012, às 9h (nove horas) na Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE 
nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum nº 83, nesta capital, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os 
Senhores Dalírio José Beber - Presidente, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, 
Nelson Gomes Mattos, Saulo Sperotto, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader e 
Antonio Carlos Zimmermann, conforme assinaturas que constam do Livro de 
Presenças, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do 
Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos o 
Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos convidando o 
Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente 
reunião, na forma regimentar. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o 
seguinte teor: I - ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO 
DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA CASAN DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA 
OPERACIONAL – DENOMINADO “PROJETO DE AUTOMAÇÃO E 
MACROMEDIÇÃO”. II - ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA 
FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO – AFD. III - TERMO DE COMPROMISSO – 
ESTADO / CASAN – CONTRAGARANTIA DO FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA 
FEDERAL PAC 1 e 2 - Grupos 1 e 2. IV - ADITIVO PARA READEQUAÇÃO DO 
FLUXO DE PAGAMENTOS E DO PRAZO DE VENCIMENTO DAS CCB’S DA 
CASAN, EMITIDAS PELO BANCO PROSPER. V - APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/6/2012 (2º ITR/2012). VI 
- INCLUSÃO DE VAGA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE SANEAMENTO NO 
CONCURSO PÚBLICO/2012. VII - ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO/CA Nº 008/2009 
– OUVIDORIA. VIII - REFERENDO DA EXTINÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PENHA E 
GARUVA. IX - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL 
DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS. X - OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DA SOCIEDADE.  Finda a leitura, o Senhor Presidente propôs uma 
inversão de pauta para que houvesse a homologação do resultado do processo 
eleitoral do representante dos empregados no Conselho de Administração. Assim, 
dando sequencia aos trabalhos, passou então o item IX a ser o Primeiro Item da 
Ordem do Dia: HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL: 
O Conselho, considerando a CI/029/2012, da Comissão constituída pela Portaria nº 
271/2012, responsável pela realização da Eleição para escolha do representante 
dos empregados no Conselho de Administração e a Ata (Boletim/Resumo Final de 
13/8/2012) referente à apuração dos resultados; Homologou o resultado do processo 
eleitoral que elegeu, por maioria de votos, os empregados JUCÉLIO PALADINI 
(Titular) e ODAIR ROGÉRIO DA SILVA (Suplente), representando 59,95% do total 
dos votos válidos, como representantes dos empregados no Conselho de 
Administração da CASAN, cujo mandato será pelo período de 3 (três) anos, 
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conforme Art. 15, § 10 do Estatuto Social, devendo, contudo, ser submetido o 
processo à Assembléia Geral Extraordinária, a quem cabe a decisão final.  Segundo 
item da Ordem do Dia, que trata sobre a ANÁLISE E APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA CASAN DE 
INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA OPERACIONAL – DENOMINADO “PROJETO DE 
AUTOMAÇÃO E MACROMEDIÇÃO”. O Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores informou que o referido projeto tem por objetivo implantar um sistema 
de gestão para o controle eficaz da produção e adução de água tratada, por meio de 
modernos processos de macromedição, telecomunicação/telemetria e 
implementação de software para automação dos sistemas de supervisórios. O 
Conselho após análise da matéria e considerando: a) A implantação da 2ª etapa do 
Programa CASAN de Inovação e Inteligência Operacional – denominado “Projeto de 
Automação e Macromedição”; b) Que o objetivo do projeto é a implantação de um 
sistema de gestão para o controle eficaz da produção e adução de água tratada, por 
meio de modernos processos de macromedição, telecomunicação/telemetria e 
implementação de software para automação dos sistemas de supervisórios; c) Que 
a Macromedição compreende a aquisição e instalação de 514 macromedidores para 
as principais redes de distribuição de água, distribuídos entre as Superintendências 
Regionais de Negócios (93 na SRM; 99 na SRS; 117 na SRN; e 205 na SRO); d) 
Que a Automação dos Supervisórios de Sistemas de Água trata da automatização 
do processo, controle da produção e distribuição dos 32 maiores sistemas de água 
tratada da CASAN, distribuídos entre as Superintendências Regionais de Negócios 
(9 na SRM; 5 na SRS; 6 SRN; e 12 na SRO); e) Que a operação será realizada com 
recursos oriundos da FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, os 
quais reduzirão os custos operacionais, o que consequentemente, resultará em 
melhoria dos indicadores econômicos da Companhia e no AMD firmado junto ao 
Ministério das Cidades; Autorizou a tomada de empréstimo junto a FINEP – 
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, para implantação da 2ª Etapa do 
Programa CASAN de Inovação e Inteligência Operacional – denominado 
“Projeto de Automação e Macromedição”; cujo investimento (estimado) é da 
ordem de R$ 32.339.900,00, sendo que será financiada pela FINEP a importância 
de R$ 27.339.900,00, restando à CASAN o pagamento, com recursos próprios, do 
valor de R$ 5.000.000,00, a título de contrapartida, nas seguintes condições: A 
operação de crédito terá um prazo de 24 meses de carência e prazo total para 
amortização do capital em 61 meses, com total de 85 meses de operação; O juro 
proposto será a TJLP, acrescidos de equalização que resultará em juros efetivos de 
7% ao ano; A garantia oferecida para esta operação de crédito será o compromisso 
da Caixa Econômica Federal, no caso de inadimplência por parte da CASAN, de 
bloquear o valor da PMT, providenciando a transferência para a conta bancária da 
FINEP; determinando à Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Financeira e de 
Relações com os Investidores, as providências decorrentes desta decisão. Terceiro 
Item da Ordem do Dia - ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA 
FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO – AFD. O Diretor Financeiro e de Relações 
com os Investidores apresentou ao Conselho o Programa de Saneamento Ambiental 
proposto pela área técnica e informou que em 17/6/2011 a Comissão para 
Financiamento Externo – COFIEX emitiu a recomendação n.º 1252 aprovando a 
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operação de crédito da CASAN junto a Agência Francesa de Desenvolvimento do 
Programa de Saneamento Ambiental. O investimento projetado é da ordem de € 
106.478.003,32 (R$270.347.650,42), sendo que será financiada pela AFD a 
importância de € 99.756.455,08 (R$253.281.639,44), restando à CASAN o 
pagamento, com recursos próprios, do valor de € 6.721.548,24 (R$17.066.010,98), a 
título de contrapartida, atendendo aos seguintes municípios: Braço do Norte, 
Caçador, Canoinhas, Chapecó, Curitibanos, Garopaba, Ibirama, Imbituba, Indaial, 
Ipira/Piratuba, Santo Amaro da Imperatriz e Videira. Foram realizadas 04 (quatro) 
missões de negociações (Ago/2010; Out/2010; Set/2011; Jul/2012), nas quais ainda 
restaram pendentes as condicionantes de Endividamento e Índices Financeiros. Em 
21/8/2012 foi apresentado ao Governador João Raimundo Colombo a minuta da 
CT/D - 1748, endereçada à AFD, onde o Governo do Estado se compromete a 
promover, junto a CASAN, até o ano de 2015, o aumento do seu capital social, no 
valor mínimo necessário a equalização dos indicadores de performance exigidos 
contratualmente pela AFD. O Oficio foi enviado à AFD com o “DE ACORDO” formal 
do Governador. Em 22/8/2012, por meio de “Conferece Call” foram acordados os 
indicadores de desempenho econômico-financeiro e concluídas as negociações. A 
operação em questão atenderá os seguintes municípios: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2010 2020
Caçador 32.528           46.190           4.280              8.132                
Videira 32.294           45.534           5.455              8.728                
Chapeco 13.440           19.488           1.600              3.360                
Ipira - Piratuba 5.682             7.500             580                  1.044                
Ibirama 9.500             13.205           1.250              2.375                
indaial 8.816             12.386           1.160              2.204                
Curitibanos 30.088           38.814           3.959              7.522                
Imbituba Centro 25.261           43.196           4.632              7.411                
Imbituba Rosa 16.585           26.536           2.401              4.082                
Garopaba Centro 23.416           42.149           3.252              5.854                
Sto Amaro 4.774             6.493             746                  1.194                
Canoinhas 16.524           22.638           2.430              4.131                
Braço do Norte 9.883             13.638           2.047              2.907                

Total Geral 228.791        337.768        33.792            58.943             

População beneficiada
SISTEMA N° Ligações N° Economias

PROGRAMA AFD - NOVA PROPOSTA

 
 

VALORES (R$) 

SISTEMA FINANCIADO 
AFD 

CONTRAPARTIDA 
CASAN TOTAL 

% 

Caçador 26.130.344 1.717.593 27.847.937 10,30% 
Videira 31.654.641 1.559.573 33.214.214 12,29% 
Chapecó 11.896.089 686.425 12.582.513 4,65% 
Ipira/ Piratuba 4.766.106 349.389 5.115.495 1,89% 
Ibirama 15.929.434 1.086.108 17.015.542 6,29% 
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Indaial 9.125.539 714.914 9.840.454 3,64% 
Curitibanos 30.367.406 1.982.627 32.350.033 11,97% 

Imbituba-Centro 37.488.000 3.000.686 40.488.686 14,98% 
Imbituba-Rosa 11.318.441 889.738 12.208.179 4,52% 
Garopaba-Centro 30.917.230 2.292.361 33.209.591 12,28% 
Sto Amaro da Imperatriz 5.612.044 347.412 5.959.457 2,20% 
Canoinhas 19.075.063 1.198.156 20.273.219 7,50% 
Braço do Norte 16.493.561 1.241.030 17.734.591 6,56% 
Programa de Apoio 2.507.739 0 2.507.739 0,93% 

TOTAL 253.281.639 17.066.011 270.347.650 100,00% 

% 93,69% 6,31% 100,00% - 

O programa de saneamento contará com o financiamento pela AGÊNCIA 
FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - AFD. A operação de crédito terá um prazo 
de 05 (cinco) anos de carência e prazo total para amortização do capital em 10 (dez) 
anos, com total de 15 (quinze) anos de operação. Os juros propostos serão o euribor 
semestral, acrescidos de spread de 3,25% a.a. A garantia oferecida para esta 
operação de crédito será concedida pelo Estado de Santa Catarina, de forma 
solidária à CASAN, e também por meio de vinculação e/ou cessão de recursos 
oriundos do FPE – Fundo de Participação dos Estados ou outro fundo (se houver a 
extinção deste), conforme estabelece a Lei n.º 15.789/2012, que será em breve 
ajustada pelo Governo do Estado e Assembléia Legislativa Estadual para 
adequação e complementação da terminologia jurídica do referido instrumento legal, 
visando atender solicitação do Escritório de Advocacia Pinheiro Guimarães, 
contratado pela AFD, para o assessoramento desta operação. Frente à demanda 
imposta à CASAN pelos Municípios concedentes para ampliação dos serviços de 
coleta e tratamento do esgoto sanitário urbano, somos de parecer favorável pela 
contratação do financiamento ora proposto, visto que a CASAN não possui “Capital 
Próprio” suficiente para assumir este volume de investimentos. A operação de 
financiamento proposta está revestida de legalidade e atende os interesses da 
CASAN nos quesitos prazo, custo e oportunidade. Cabe ainda ressaltar que o 
financiamento a ser tomado gerará novos ativos, o que diluirá os efeitos nos 
indicadores de eficiência da Companhia ao final do período de imobilização, gerando 
novas receitas. O Conselho após análise, e considerando: a) Que o Programa de 
Saneamento Ambiental proposto pela área técnica, prevê a implementação de 
sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário para os Municípios de Braço do 
Norte, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Curitibanos, Garopaba, Ibirama, Imbituba 
(Centro e Rosa), Indaial, Ipira/Piratuba, Santo Amaro da Imperatriz e Videira, visa o 
atendimento a uma população em torno de 228.791 hab. (base 2010) – cerca de 59 
mil economias; b) Que o investimento estimado é da ordem de € 106.478.003,32 , 
sendo que será financiada pela AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento  a 
importância  de € 99.756.455,08, restando à CASAN o pagamento, com recursos 
próprios, do valor de € 6.721.548,24,  a título de contrapartida, convertidos em Reais 
na data de liberação dos desembolsos; Que a referida operação contará com a 
garantia do Estado de Santa Catarina por meio da Lei nº 15.789/2012; Que a 
operação terá um prazo de 05 (cinco) anos de carência mais 10 (dez) anos para 
amortização, totalizando 15 (quinze) anos. Que os juros propostos serão o euribor 
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semestral cotado na data de cada desembolso (em 4 trimestres), acrescidos de 
spread de 3,25% ao ano; e) Que a referida operação de financiamento está 
revestida de legalidade e atende aos interesses da CASAN nos quesitos prazo, 
custo e oportunidade; f) Que o financiamento a ser tomado aumentará os ativos da 
Companhia, gerando novas receitas ao final do período de imobilização; Que não há 
histórico da aplicação de penalidades contratuais à CASAN por inadimplência em 
contratos desta natureza e que a operação é mais favorável economicamente do 
que a realizada com o Banco Mundial; Autorizou a Diretoria Executiva, por meio da 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores da CASAN (na qualidade de 
tomadora do empréstimo) a celebrar Contrato de Empréstimo com a Agência 
Francesa de Desenvolvimento – AFD, nas condições negociadas. Aprovou os 
termos e condições do Contrato de Financiamento e dos Documentos de Garantia 
apresentados pela AFD; bem como aprovou a assinatura do Contrato de 
Financiamento e dos Documentos de Garantia; autorizando, ainda, os Diretores 
Presidente e Financeiro a assinarem conjuntamente os referidos documentos em 
nome da CASAN. Quarto Item da Ordem do Dia: TERMO DE COMPROMISSO – 
ESTADO / CASAN – CONTRAGARANTIA DO FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA 
FEDERAL PAC 1 e 2 - Grupos 1 e 2. O Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores esclareceu ao Conselho que se trata de Termo de Compromisso a ser 
celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a CASAN, em que a Companhia 
assume o compromisso de cessão ou vinculação de parte de suas receitas de 
liquidez imediata ao ESTADO. O Conselho, após exposição e apreciação da 
matéria, e considerando que a Lei nº 15.790, de 9/4/2012, constitui garantia do 
Estado de Santa Catarina para a Caixa Econômica Federal, por meio da cessão 
e/ou vinculação de parcelas ou quotas-partes do Fundo de Participação dos Estados 
– FPE, nos termos do artigo 159, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, 
destinadas ao Estado de Santa Catarina ou de outros recursos de idêntica finalidade 
que vierem a substituí-las, na operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e 
a CASAN, no valor de R$ 404.719.659,13, cujos recursos serão destinados à 
implementação de obras nos sistemas de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto sanitário nos Municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu, 
Criciúma, Concórdia e Rio do Sul, já autorizados por este Conselho (Atas 276, de 
11/10/2011, e 277, de 11/11/2011); Ratificou o Termo de Compromisso a ser 
celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a CASAN, em que a Companhia 
assume o compromisso de cessão ou vinculação de parte de suas receitas de 
liquidez imediata ao Estado, como contra garantia ao Contrato de Garantia 
Fidejussória a ser firmado pelo Estado com a Caixa Econômica Federal; 
determinando à Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Financeira e de Relações 
com os Investidores, as providências decorrentes desta decisão. Quinto Item da 
Ordem do Dia: ADITIVO PARA READEQUAÇÃO DO FLUXO DE PAGAMENTOS E 
DO PRAZO DE VENCIMENTO DAS CCB’S DA CASAN, EMITIDAS PELO BANCO 
PROSPER. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores informou ao 
Conselho que tendo em vista as inúmeras prorrogações, por parte do Governo 
Federal - Ministério das Cidades, de financiamentos para importantes obras de 
saneamento vinculadas ao PAC, o fluxo de caixa da Companhia vem sendo 
comprometido pela postergação de receitas projetadas. Diante do cenário, como 
ação preventiva, propôs a reestruturação das Operações de CCB’s – Cédulas de 
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Crédito Bancário, emitidas no valor original de R$ 175.000.000,00.  O Conselho 
considerando: a) As inúmeras prorrogações por parte do Governo Federal – 
Ministério das Cidades, de financiamentos para importantes obras de saneamento 
vinculadas ao PAC; b) Que o fluxo financeiro da Companhia vem sendo 
comprometido pela não realização das receitas projetadas; c) Que as projeções 
financeiras da CASAN indicam que haverá a necessidade de “caixa” para honrar as 
contrapartidas que serão exigidas quando do início das obras financiadas pela 
CAIXA e pela JICA; d) A necessidade, frente a esse cenário, de buscar alternativas 
para equacionar o fluxo de caixa da Companhia, como medida preventiva; e) A 
proposta de alongamento do perfil da dívida das CCB’s, emitidas pelo Banco 
Prosper, para auxiliar na manutenção da disponibilidade financeira, a qual não 
sofrerá alteração na taxa de remuneração da operação, pois a mesma permanece 
condizente com os atuais custos de mercado; Autorizou a Diretoria Executiva, por 
meio da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, a efetivar junto aos 
credores a reestruturação das CCB’s (Cédulas de Crédito Bancário), abaixo 
relacionadas, com vistas a readequar o fluxo de pagamento dos próximos 2 (dois) 
anos, bem como a dilatação do prazo de amortização da dívida por mais 2 (dois) 
anos, nas seguintes condições: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CCB n° Data Valor Nominal da CCB 
193/2009 16/12/2009 50.000.000,00 
324/2009 25/11/2009 13.000.000,00 
325/2009 25/11/2009 9.400.000,00 
340/2009 23/12/2009 25.000.000,00 
342/2009 23/12/2009 2.600.000,00 
253/2010 29/10/2010 75.000.000,00 

Total - 175.000.000,00 
Condições Originais: Remuneração Mensal: IPC-A + 0,9489% a.m.; Prazo da 
Operação: 24 meses de carência + 60 meses para amortização; Garantia: cessão 
fiduciária dos recebíveis na proporção de 1,2 vezes a PMT (projeção Nov/2012: 
garantia = 9,63% sobre o faturamento CASAN). Condições Renegociadas: Novo 
Prazo da Operação: 24 meses com o fluxo de pagamento redimensionado + 60 
meses para amortização, contados a partir da data de assinatura do aditivo 
contratual; Reestruturação da Garantia - A CASAN disponibilizará 10% do total do 
seu faturamento mensal, na forma de cessão fiduciária, por meio da interveniência 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de sua conta corrente centralizadora da 
arrecadação de seus recebíveis (água e esgoto); Remuneração Mensal: IPC-A + 
0,9489% a.m; A possibilidade de liquidação antecipada das CCB’s, após o primeiro 
ano da data de assinatura do Termo Aditivo, pelo saldo devedor apurado na data, 
sem a cobrança de multa contratual. Sexto Item da Ordem do Dia: 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 
31/06/2012 (2º ITR/2012). Foi solicitada a presença do Gerente Contábil, José da 
Silva Borges, e da Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Rosilda Santos, 
responsáveis pelo sistema contábil da Companhia, que apresentaram ao Conselho o 
resultado econômico-financeiro registrado no Balancete Patrimonial e na 
Demonstração do Resultado do Exercício, encerrados em 31/06/2012 - 2º ITR/2012. 
Sétimo Item da Ordem do Dia: INCLUSÃO DE VAGA NO CONCURSO 
PÚBLICO/2012. O Conselho, considerando a CI/GRH/DICS/Nº 486/2012, referente à 
necessidade de inclusão de vaga para o cargo de Técnico de Saneamento no novo 
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Concurso Público; a necessidade de compor o quadro de pessoal com formação 
técnica adequada para as atividades nas Estações de Tratamento; Autorizou a 
inclusão no Concurso Público/2012 de uma vaga para o cargo de Técnico de 
Saneamento para Florianópolis e São José, e Cadastro de Reserva para as Cidades 
de Criciúma, Imbituba, São Joaquim, Rio do Sul, Mafra, Canoinhas, Indaial, 
Curitibanos, Chapecó, Videira, Caçador, Concórdia e São Miguel do Oeste; 
determinando à Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Administrativa as 
providências decorrentes desta decisão, devendo ser observado o limite para 
contratação autorizado pelo Conselho. Oitavo Item da Ordem do Dia: ALTERAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO/CA Nº 008/2009 – OUVIDORIA. Art. 8º. O Presidente esclareceu 
que em razão da dupla interpretação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º, resolveu 
por exonerar a ocupante do emprego comissionado de Ouvidora, até manifestação 
formal deste Conselho. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto manifestou-se no 
sentido de que o parágrafo 2º do artigo 8º aplica-se também ao mandato de 
instalação, mas para que não restem dúvidas acerca de sua aplicação, apresentou a 
seguinte proposição de voto: a) pela inclusão do parágrafo 3º ao artigo 8º, com a 
seguinte redação: § 3º - As disposições do parágrafo 2º aplicam-se também ao 
mandato de instalação; b) Pela manutenção do inciso IV do artigo 8º, por entender 
tratar-se de cargo a ser ocupado por profissional com conhecimentos jurídicos. Esta 
última proposição decorreu da manifestação do Conselheiro Jucélio Paladini no 
sentido da supressão deste dispositivo. Após análise da matéria, o Conselho 
considerando que o parágrafo 1º do Art. 8º da Resolução nº 008, de 13/4/2009, que 
instituiu a Ouvidoria da CASAN dá margem a dupla interpretação; Autorizou, por 
maioria de votos, a inclusão do parágrafo 3º no Artigo 8º da Resolução nº 008, de 13 
de abril de 2009, que passa a viger com a seguinte redação: “Art. 8º - São requisitos 
para a nomeação no cargo de Ouvidor: I - ser empregado efetivo da Companhia; II - 
possuir tempo de serviço na Companhia igual ou superior a 05 (cinco) anos; III - não 
ter sofrido penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos; IV - possuir 
formação de nível superior em área afim e comprovada experiência em gestão 
pública e em direito público. § 1º - excepcionalmente, para o mandato de instalação, 
será facultada à Diretoria da Presidência a nomeação de profissional não 
pertencente ao quadro de carreira da CASAN, hipótese em que o nomeado ocupará 
o emprego comissionado de Consultor. § 2º - o mandato do Ouvidor será de 02 
(dois) anos, permitida a recondução uma única vez. § 3º - as disposições do 
parágrafo segundo deste artigo aplicam-se também ao mandato de instalação.”  
Nono Item da Ordem do Dia: REFERENDO DA RESOLUÇÃO Nº 009/2012 – 
EXTINÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PENHA E GARUVA. O Conselho referendou a 
decisão que extinguiu por meio da Resolução nº 009/2012, as Agências de PENHA 
e GARUVA tendo em vista a municipalização dos referidos sistemas. Décimo Item 
da Ordem do Dia: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. O 
Conselheiro Pedro Bittencourt Neto reiterou a solicitação de envio das matérias com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias para que os Conselheiros possam ter 
conhecimento prévio dos assuntos a serem deliberados.  Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para 
confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros, Dalírio 
José Beber (Presidente), Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nelson Gomes 
Mattos, Saulo Sperotto, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader e Antonio Carlos 
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Zimmermann, e vai assinada pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo 
Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 13, às fls. 17 a 24. 
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Presidente do Conselho de Administração 
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