
ATA/CA 296, de 27/3/2014 – Fl. 1 

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA (296) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2014, às 9h30 (nove horas e trinta 
minutos), 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, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, Nery Antonio 
Nader, Saulo Sperotto, Jucélio Paladini, Ernani Bayer, 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 e convidou 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 DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013; II – 
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.   Finda a leitura, o 
Senhor Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia: ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013. O Presidente da 
sessão solicitou a presença do Diretor Financeiro e de Relações com o 
Mercado, Laudelino de Bastos e Silva, do Gerente Contábil, José da Silva 
Borges, e da Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Rosilda Santos, para 
prestarem os esclarecimentos necessários, atendendo à legislação societária 
e às disposições estatutárias, acerca das Demonstrações Financeiras do 
Exercício de 2013. O Conselho, após apreciação do Relatório de 
Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013, compreendendo o Balanço 
Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio 
Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, e complementadas pelas 
Notas Explicativas; com base nas análises realizadas e nos Pareceres dos 
Auditores Independentes, opinou no sentido de que as Demonstrações 
Financeiras estão em condições de serem aprovadas pelos Senhores 
Acionistas, ratificando a decisão do Presidente do Conselho de Administração 
de não provisionar recursos destinados à participação estatutária dos 
Administradores nos resultados do exercício findo. Segundo item da Ordem 
do Dia: Outros Assuntos de interesse da Sociedade. Contratação de pessoal 
na modalidade de terceirização: Em decorrência de manifestação formal por 
parte do Conselheiro Jucélio Paladini, externando o seu posicionamento 
acerca da contratação de serviços de leitura e entrega simultânea de faturas, 
objeto de Ação Judicial promovida pelo Ministério Público do Trabalho, o 



ATA/CA 296, de 27/3/2014 – Fl. 2 

Presidente solicitou a manifestação da Procuradoria Geral da Companhia 
acerca da Ação Civil Pública nº 0006837-25.2011.5.12.0035 que tramita no 
Tribunal Superior do Trabalho. A Procuradoria emitiu nota técnica informando 
sobre o trâmite da ação e esclarecendo que após o trânsito em julgado e na 
hipótese de insucesso na tese advogada pela Companhia, a CASAN deverá 
promover a contratação de pessoal para a execução dos serviços no prazo de 
um ano. Ante o exposto, o Conselho deliberou por recomendar à Diretoria 
Executiva, que adote as medidas preliminares de sorte a que não seja 
surpreendida na hipótese de uma decisão desfavorável do TST e possa dar 
cumprimento em tempo hábil. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
convocou o Conselho para nova reunião no dia 3/4/2014, as 9h30, neste 
mesmo local, dando por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para 
confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros, 
Dalírio José Beber - Presidente, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, 
Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, Jucélio Paladini e Ernani Bayer, 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 15, às fls. 7 a 8. 
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