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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXTA (306ª) REUNIÃO DO CONSELH O DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
Aos oito dias do mês de julho de 2015, 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: Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nery Antonio 
Nader, Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig e Patrícia Guiliani, 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, 
solicitando a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I – Apresentação da 
Operação de Crédito para realização do Orçamento de Investimentos de 2015 e 
quitação antecipada do Passivo Financeiro junto ao Banco Prosper (CCB’s). II – 
Apresentação da proposta de venda do Ativo Financeiro (CDB) vinculado ao 
Banco Prosper em Liquidação Extrajudicial. III – Apresentação dos Resultados 
do 1º ITR/2015 – Demonstrações Financeiras. IV – Apresentação da 
Movimentação Orçamentária do 1º Quadrimestre/2015. V – Apresentação de 
proposta para a 1ª Revisão Orçamentária/2015 - Fpolis/SC, 22/6/2015. VI – 
Aprovação do ACT 2015/2016 da Intersindical. VII – Autorização para realização 
de Concurso Público e contratação de novos empregados. VIII – Aprovação do 
Calendário de Reuniões. IX – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. 
Dando início aos trabalhos, o Presidente passou para o Primeiro item da Ordem 
do Dia : Que trata da Apresentação da Operação de Crédito para realização do 
Orçamento de Investimentos de 2015 e Quitação antecipada do Passivo 
Financeiro junto ao Banco Prosper (CCB’s). O Diretor Financeiro explanou a 
matéria nos seguintes termos: Em 19/12/2014 (Ata CA 302) o Conselho de 
Administração aprovou o Orçamento de Investimentos da Companhia, para o 
exercício de 2015, no montante de R$ 635.572.846,00. Para consecução de 
todas as ações de melhoria e garantia da contrapartida da CASAN nos 
financiamentos das obras de ampliação das redes de água e esgoto 
programadas para o exercício, o Conselho autorizou a captar recursos de 
terceiros na ordem de R$ 150.000.000,00. Em 13/11/2013 (Ata CA 292) o 
Conselho aprovou a contratação de uma operação de CCB no valor de R$ 250 
milhões junto ao Banco Petra destinado à quitação antecipada das CCB’s do 
Banco Prosper. Infelizmente a operação não foi concretizada visto que a 
proponente – FUNCEF, ter um crédito pendente (precatórios) junto ao Governo 
do Estado e condicionar a liberação da operação da CASAN, a negociação dos 
precatórios. Importante destacar que a proposta da área financeira para compor 
o caixa da Companhia e honrar os compromissos de investimentos em 2015, 
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prevê a quitação antecipada das CCB’s emitidas em 2009 e 2010 junto ao extinto 
Banco Prosper, como abaixo descrito:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

CCB Credores Cód. CETIP  SALDO DEVEDOR 
em R$1,00 

193/2009 PETRO 09G00074599       32.766.218  
324/2009 FIPECQ 09K00011806       10.280.517  
325/2009 FACEB 09K00011807          7.433.605  
340/2009 POSTALIS 09L00023175       20.311.070  
342/2009 Bco Prosper 09L00023174          2.112.351  

253/2010 POSTALIS 10J00025636       80.869.031  

  
Saldo Projetado em 31/05/2015 => 153.772.793 

FONTE: BRL/Trust  

A quitação antecipada das CCB’s desobrigará a CASAN do pagamento das 
parcelas mensais deste empréstimo em cerca de R$ 40,9 milhões - período de 
agosto a dezembro/2015 (média mensal de R$ 8.190.726,23), mais R$ 100 
milhões em 2016 e mais R$ 48,3 milhões em 2017. Desta forma, com a 
desoneração do caixa das parcelas das CCB’s e assunção do pagamento 
mensal dos juros durante o período de carência do novo financiamento, restaria 
disponível ao caixa cerca de R$ 20 milhões, que somados aos R$ 80 milhões 
restantes da operação de crédito resultariam em cerca de R$ 100 milhões no 
caixa da CASAN para realização dos investimentos programados de 2015. 
Conforme planejado, em 23/4/2015, por meio da Carta Consulta nº CTD-0705, 
comunicamos a 18 (dezoito) instituições financeiras sobre o interesse da CASAN 
em realizar uma operação de crédito nas seguintes condições indicativas: 
Modalidade da Operação – livre para cotação (preferencialmente Debêntures não 
conversíveis, FIDC ou CCB); valor mínimo da operação de R$ 250 milhões; 
prazo de vencimento de até 120 meses; prazo de carência mínimo de 36 meses; 
regime de colocação com 100% garantia firme; e remuneração baseada em CDI, 
podendo a instituição apresentar proposta com outros indexadores de mercado 
equivalentes. Em 1º/05/2015 concluímos o recebimento das propostas. Foram 
recebidas cinco propostas de oito instituições: CAIXA – FIDC/CASAN; Banco do 
Brasil, Banco BTGPactual, Banco Credit Suisse e Ban co Santander 
sindicalizado com os Bancos Votorantim, HSBC e ABC . A Diretoria 
Financeira, após detida análise das propostas, optou em selecionar a proposta 
do sindicato liderado pelo Banco Santander . A proposta, apesar de não atender 
a todos os quesitos solicitados pela CASAN – reflexo das restrições do mercado 
financeiro frente à crise econômica que o país atravessa, apresentou a melhor 
relação custo/benefício dentre as propostas ofertadas. A proposta prevê a 
estruturação e colocação de Debêntures não conversíveis (CVM 476/2001) e 
apresentam as seguintes condições: Operação : Debêntures Não Conversíveis, 
no valor de R$ 300 milhões; Regime de Colocação : 100% de Garantia Firme; 
Prazo Total da Operação : 5 anos = 60 meses; Carência : 2 anos = 24 meses; 
Amortização do Capital : SAC - parcelas mensais fixas após o período de 
carência; Juros Remuneratórios : com base na variação acumulada da taxa 
mensal dos Depósitos Interfinanceiros denominados Taxa DI Over “extra grupo”, 
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expressa na forma percentual ao ano – base 252 dias úteis, apurada e divulgada 
diariamente pela CETIP - taxa CDI (Jun/15=1,04%) acrescida de spread de 
3,5%aa (1,327%am = 17,140%aa); Juros Remuneratórios – OPÇÃO : as 
instituições proponentes oferecem a opção do indexador em TJLP/CMN (taxa de 
juros de Longo Prazo) acrescida de spread indicativ o na data da proposta 
de 9,6%aa (16,125%aa = 1,254%am) – Nota: o spread será definido na data de 
emissão das Debêntures; Primeira parcela : durante o período de carência a 
parcela mensal será em torno de R$ 3.771.917,79 (24 meses); após, o serviço da 
dívida será de no máximo R$ 12.105.251,12 (36 meses) – considerando o CDI 
de abril/2015; Direitos Creditórios (Garantia) : Cessão fiduciária de Direitos 
Creditórios sobre o fluxo de arrecadação das faturas da CASAN que estão 
centralizadas na CAIXA (CEF). A garantia cedida será no valor de 2,5 vezes do 
valor do serviço mensal da dívida, transferida e retornada (D=0) para uma conta 
vinculada, específica da operação, junto à CAIXA; Comissionamento de 
estruturação e colocação : pelos serviços de estruturação, distribuição e 
garantia firme de colocação, acrescido das taxas de registros da operação, o 
custo será de 2,64% sobre o valor da operação = R$ 7.920.000,00 + impostos 
(±20%); Custo anual de manutenção das Debêntures:  o custo será em torno 
de R$ 90 mil a serem pagos pela CASAN; Custo Efetivo da Operação: Pelo 
CDI a TIR é de 1,588%am = 20,807%aa ou pela TJLP a TIR é de 
1,511%am=19,715%aa (considerando duas parcelas de pagamento das CCB’s 
do Prosper); Covenants: Serão aqueles usuais para este tipo de Operação, a 
serem definidos mediante acordo entre a Emissora e os Coordenadores, mas 
não limitado a: i) Dívida Financeira Líquida/ EBITDA menor ou igual a 3,2 vezes 
(três inteiros e dois décimos) a partir do início do ano fiscal de 2015 e durante 
todo o prazo da Operação; 1) “Dívida Financeira Líquida/ EBITDA” menor ou 
igual a 3,2 vezes = os juros remuneratórios serão de CDI + 3,50% a.a. 
(equivalente à TJLP); 2) “Dívida Financeira Líquida/ EBITDA” maior que 3,2 
vezes a 3,5 vezes = os juros remuneratórios serão de CDI + 5,00% a.a. 
(equivalente à TJLP); 3)  “Dívida Financeira Líquida/ EBITDA” maior que 3,5 
vezes = os juros remuneratórios serão de CDI + 6,00% a.a. (equivalente à TJLP). 
ii) Distribuição de dividendos anual da Emissora a partir do início do ano fiscal de 
2015, sendo o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
consolidado do exercício e proibição de distribuição caso ocorra qualquer 
hipótese de vencimento antecipado; iii) Limitação para comprometimento das 
receitas da companhia oriundas da prestação de serviço de água e esgoto para 
consumidores nas suas regiões de concessão, em volume máximo de:  2015 de 
40%; 2016 de 40%; 2017 de 45%; 2018 de 60%; 2019 de 55%; e 2020 de 40%. 
iv) Covenants medidos anualmente com base nas Demonstrações Financeiras 
consolidadas da Emissora a partir de exercício encerrado de 2015; v) 
Apresentação de balanço auditado; vi) Manutenção, a todo tempo, de rating 
mínimo de “A” para a Emissão; e vii) Manutenção pela Emissora, a partir do 
exercício encerrado em 2016 e até o vencimento final da Emissão, de 
classificação de rating corporativo da Emissora em escala local igual ou superior 
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a “BBB”. Para esse propósito, o rating deverá ser obrigatoriamente efetuado pela 
Standard & Poor’s, Moody´s ou Fitch. Com a aprovação da operação pelo 
Conselho de Administração, a CASAN, mediante emissão de uma carta 
mandato, autorizará o sindicato liderado pelo Banco Santander (coordenador 
líder) a iniciar os procedimentos burocráticos e comerciais, com vistas à 
estruturação e colocação das debêntures não conversíveis da CASAN, estando 
prevista a conclusão da operação no prazo máximo de  60 dias . Diante das 
condições propostas para a operação pretendida, que tem como objetivo garantir 
o fluxo financeiro necessário à execução do orçamento de 2015, a Diretoria 
Financeira é de parecer favorável a contratação da referida operação no valor de 
R$ 300 milhões, na forma e nas condições acima apresentadas, pois 
consideramos vantajosa à Companhia. A principal vantagem da operação está 
no alongamento do perfil da dívida da CASAN, durante um período de intenso 
investimento, com reflexo importante na estrutura do caixa, que terá condições 
de suportar uma maior demanda de recursos garantindo ritmo célere as obras 
em execução. Quanto ao indexador da operação entendemos o cenário da 
seguinte forma: O Banco Central do Brasil estabelece as metas de taxas básicas 
de juros (SELIC) para o sistema financeiro brasileiro, com base nos níveis de 
crescimento econômico, nível de inflação e outros indicadores econômicos. A 
atual política monetária, frente ao cenário de recessão econômica que atravessa 
o país, indica a manutenção de juros altos para manter controle do meio 
circulante e consequentemente a inflação. De outra forma, entendemos que o 
país deve retomar os investimentos em infraestrutura e para tanto manterá uma 
política subsidiada da TJLP (taxa de juros de longo prazo) para, por intermédio 
do BNDES, ampliar as oportunidades de financiamento privado a ser direcionado 
principalmente para as concessões de serviços públicos. Desta forma, é nosso 
entendimento que uma operação de crédito pós-fixada em TJLP será mais 
vantajosa à Companhia  nos próximos 5 (cinco) anos do que a mesma operação 
lastreada em CDI (Certificado de Depósito Bancário) que está indexado à SELIC 
(taxa básica de juros - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). 
Considerando a possibilidade ofertada de uma operação de R$ 300 milhões, 
vimos indicar a utilização dos recursos: Quitação antecipada das 6 (seis) CCB’s 
contra a CASAN, emitida via Banco Prosper, no valor de R$153.772.793,00 
(base 31/05/2015) - custo atual da operação IPCA+12% aa (c/IPCA de abril/2015 
- o custo atual da operação é de 1,666%am = 21,924%aa); Custo de 
estruturação e colocação das Debêntures no valor de R$ 7.920.000,00 + 
impostos (±20%); Destinado ao Fluxo de Caixa da Companhia o valor 
aproximado de R$ 137 milhões. É relevante destacar que com a autorização da 
operação ocorrerá à redução do recolhimento dos impostos federais sobre o 
lucro (Escudo Fiscal). Nossas projeções apontam para uma redução nos 
impostos de cerca R$ 57,6 milhões ao longo dos 5 anos de vigência das 
Debêntures, por conta da contabilização dos juros e despesas da operação 
(R$169,5 milhões) no resultado operacional da Companhia. Com referência aos 
“Covenants“ propostos para realização da operação, exigirá da CASAN o maior 
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controle dos indicadores de desempenho da Companhia, se fazendo necessário 
promover ajustes na execução orçamentária, ou seja, controlar as variáveis de 
receitas, investimentos e despesas para mantermos os seguintes índices sob 
controle: “Divida Financeira Líquida”/EBITDA = até 3,2 vezes; Margem EBITDA 
nunca inferior a 28%; e a limitação para comprometimento das receitas brutas da 
Companhia em volume máximo de:  2015 de 40%; 2016 de 40%; 2017 de 45%; 
2018 de 60%; 2019 de 55%; e 2020 de 40%. Os “Covenants” estão sujeitos à 
revisão junto aos proponentes na negociação final pela CASAN. Quanto à 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da CASAN sobre o fluxo de 
arrecadação das faturas, a garantia a ser cedida de 2,5 vezes o valor do serviço 
da dívida, ainda dependerá de aprovação da Assembleia de Cotistas do FIDC 
CASAN, pois a autorização pré-existente era para uma operação de R$ 250 
milhões e não de R$ 300 milhões, como agora pretendido. Após conhecer as 
propostas, o Conselho autorizou a Diretoria Executiva a dar continuidade às 
tratativas para a contratação de empréstimo destinado a financiar o orçamento 
de investimentos de 2015. Na sequencia, foi apresentada a proposta para 
Contratação de Limite de Crédito Rotativo : O Diretor financeiro informou que 
em 19/12/2014 (Ata CA 302), o Conselho de Administração aprovou o 
Orçamento de Investimentos da Companhia para o exercício de 2015, no 
montante de R$ 635.572.846,00. Para consecução de todas as ações de 
melhoria e garantia da contrapartida da CASAN nos financiamentos das obras de 
ampliação das redes de água e esgoto programadas para o exercício, o 
Conselho autorizou a captar recursos de terceiros na ordem de R$ 
150.000.000,00. Em 13/11/2013 (Ata CA 292), o Conselho aprovou a contratação 
de uma operação de crédito para quitação antecipada das CCB’s do Banco 
Prosper, no valor de R$ 153 milhões (base 31/08/2015). Esta operação não foi 
efetivada à época. Frente às duas demandas, a Diretoria Financeira apresentou 
ao Conselho proposta de operação de crédito na ordem de R$ 300 milhões, que 
se aprovada, será efetivada no prazo de 60 dias. Considerando que no primeiro 
quadrimestre de 2015 a projeção de receita não se efetivou em cerca de R$ 12 
milhões, comprometendo o fluxo de caixa e restringindo a liberação de alguns 
pagamentos a fornecedores e empreiteiros já no mês de junho/2015, buscamos 
junto ao mercado financeiro uma operação de crédito “ponte” para recompor o 
caixa da Companhia até a liberação da operação principal. Considerando as 
limitações de caixa da Companhia, consultamos os bancos do Brasil, BIC e 
CAIXA sobre o interesse em efetuar uma “operação de crédito”, na ordem de R$ 
25 milhões e no prazo mínimo de 12 meses para garantir o fluxo de caixa. Dentre 
as propostas apresentadas, a Diretoria Financeira considerou a mais vantajosa a 
proposta elaborada pela CAIXA FEDERAL: Operação : 198 - Cheque Especial 
CAIXA – Setor Público / Crédito Rotativo com o pagamento de juros pró-rate-dia 
sobre o saldo devedor dos recursos utilizados no mês; Valor : R$ 25.000.000,00 
(Vinte e Cinco Milhões de Reais); Taxa de juros :  175% do CDI = 1,82%am base 
CDI Abril/15 (1,04%am) = 24,164% aa; Prazo Total : 24 meses; Tarifa de 
Abertura de Crédito : 0,50% sobre o valor do limite contratado (R$ 125 mil); 
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Garantia : Cessão fiduciária de duplicatas (recebíveis) no valor correspondente a 
12% do limite contratado (R$ 3 milhões); Finalidade dos recursos : Aumento de 
disponibilidade imediata de recursos em caixa. Obrigações Especiais : A 
Companhia deverá manter o convênio de arrecadação vigente na CAIXA durante 
todo o período da operação. Considerando que a linha de crédito ofertada pela 
CAIXA somente cobrará juros da CASAN quando utilizada, propomos ao 
Conselho de Administração autorizar a manutenção da referida linha de crédito 
por 24 meses, conforme proposto, sendo que esses recursos somente serão 
utilizados em situações emergenciais. Diante das condições propostas para a 
operação, que tem como objetivo garantir a regularidade do fluxo de caixa da 
Companhia, a Diretoria Financeira é de parecer favorável à contratação da 
referida operação, no valor de R$ 25 milhões, na forma e nas condições 
apresentadas, pois consideramos vantajosa à CASAN. O Conselho após análise 
da matéria, autorizou a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os 
atos pertinentes à contratação da operação de Crédito Rotativo junto à Caixa 
Federal. Segundo Item da Ordem do Dia : Apresentação da proposta de venda 
do Ativo Financeiro (CDB) vinculado ao Banco Prosper em Liquidação 
Extrajudicial. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores fez a 
seguinte explanação: Como é de conhecimento do Conselho de Administração, a 
CASAN vem executando o maior plano de investimentos da sua história - são 
mais de dois bilhões de reais nos próximos três anos, sendo que a CASAN tem o 
compromisso de honrar, com o seu caixa, no mínimo seiscentos milhões de reais 
como contrapartida dos financiamentos já contratados. Desta forma, a área 
financeira vem se empenhando na implementação de medidas que visem 
garantir a liquidez do caixa da Companhia, como: Reestruturação do passivo de 
curto prazo, por meio do alongamento do perfil das dívidas; Aplicação de um 
planejamento tributário mais eficaz, com vistas a reduzir os desembolsos 
mensais com impostos; Contingenciamento do orçamento adequando as 
despesas e investimentos ao fluxo de caixa disponível; e por último, buscando 
liquidez em ativos que se encontram sub judice, mediante negociação para o 
resgate antecipado. Diante deste cenário, identificamos um ativo financeiro que 
se encontra bloqueado junto ao BACEN e que se liberado, mediante venda do 
direito, irá contribuir para execução do plano de investimentos da Casan. Trata-
se de aplicação financeira em CDB’s (Certificado de Depósitos Bancário) junto ao 
Banco Prosper, vinculada à operação de captação de recursos de terceiros 
(CCB’s), realizado pela CASAN em 2009 e 2010 por meio daquele Banco. À 
época foi exigido pelos investidores (PETROS, FIPECQ, FACEB e POSTALIS) a 
constituição de uma conta reserva no Banco Prosper, para ser mantido em 
aplicações em CDB’s no valor correspondente a 3,5% das operações 
(representando uma parcela do serviço da dívida mensal - PMT). Em 14/09/2012 
o BACEN decretou a intervenção extrajudicial do Banco Prosper, ocasionando o 
bloqueio administrativo dos ativos e passivos daquela instituição. A CASAN e os 
credores das CCB’s ajustaram, por meio de aditivos, a transferência à CAIXA 
FEDERAL das contas vinculadas por onde transitavam os recebíveis dados em 
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garantia à operação e a constituição de nova conta reserva em CDB’s, blindando 
os recursos da CASAN em um banco oficial. Paralelamente, a CASAN vem 
aguardando o processo junto ao BACEN, para que no momento correto 
houvesse a condição de ingressar na justiça e se habilitar junto à massa 
“liquidanda”. Porém, passados dois anos, o BACEN ainda não encerrou a 
intervenção e consequentemente não promoveu a liquidação da instituição, 
frustrando as expectativas da CASAN em reaver judicialmente os recursos 
aplicados. Recentemente fomos consultados por alguns investidores sobre o 
interesse da CASAN em promover a venda dos ativos bloqueados (CDB’s). Visto 
a possibilidade de venda do ativo, promovemos uma consulta formal à empresa 
Macroinvest do Rio de Janeiro, especialista em gestora de Patrimônios, em que o 
titular, Dr. Marco Aurélio Grillo de Brito foi nomeado pela CVM gestor na BESAF, 
para recuperação de ativos de crédito privado, existentes nos fundos de crédito 
do Banco Santos (liquidado). Em 03/12/2014, a Macroinvest evidenciou que o 
ativo em questão é de difícil liquidação por meios administrativos, e que havendo 
a possibilidade de venda do direito ao crédito, seria razoável a negociação com 
qualquer deságio sobre o valor de face dos CDB’s. Em situações congêneres, o 
deságio registrado oscilou entre 25% a 50%, dependendo do prazo de 
resgate.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Vinculado 
CCB 

Data 
Aplicação Valor Original Valor em 31/08/2012  

193 24/07/2009 1.750.000,00 2.356.002,49 
324 25/11/2009 455.000,00 595.712,86 
253 07/12/2010 578.000,00 689.051,78 
253 29/11/2010 2.046.000,00 2.445.459,92 
340 23/12/2009 875.000,00 1.138.106,75 
342 22/12/2009 91.000,00 118.401,94 
325 25/11/2009 329.000,00 430.746,22 

7  6.124.000,00 7.773.481,96 

Diante da possibilidade de venda ao mercado, solicitamos autorização para 
promover a venda do ativo financeiro, que se encontra registrado junto ao CETIP, 
por meio de Edital Público, conforme estabelecem as normativas. Desta forma, 
considerando o parecer da Macroinvest, vimos propor que o valor mínimo para 
alienação do ativo financeiro seja o valor de “face” das CDB’s, com o valor 
corrigido até 31/08/2012 (última correção antes da intervenção do BACEN). A 
oferta de venda será pelo valor mínimo de R$ 7,773 milhões, evitando desta 
forma, a contabilização de prejuízo patrimonial. Importante destacar que tal 
operação se mostra vantajosa, uma vez que o referido ativo está bloqueado 
administrativamente há mais de dois anos pelo BACEN e, como o valor da lance 
mínimo não sofrerá deságio, poderá a CASAN recuperá-lo integralmente (base 
31/08/2012), sendo mais interessante o retorno imediato deste recurso ao caixa 
da Companhia do que esperar sine die a conclusão do trâmite do processo de 
recuperação judicial do Banco Prosper, pois, como já destacado na justificativa 
acima, o retorno destes valores ao caixa da Companhia irá alavancar/contribuir 
na execução do Plano de Investimentos da CASAN, não incorrendo, também, no 
risco do não recebimento do presente valor administrativamente e termos que 
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recorrer a uma execução judicial para reaver estes valores. Será previsto no 
Edital, que no caso de propostas para pagamento parcelado, o proponente 
deverá apresentar uma garantia real de no mínimo 65% do valor da operação, 
ficando a garantia alienada à CASAN até a total quitação da operação. Os 
valores parcelados serão atualizados monetariamente pela variação mensal do 
INPC/IBGE. Assim, a Diretoria Financeira é de parecer favorável à operação, 
considerando que o ativo se encontra bloqueado administrativamente pelo 
BACEN e que não havendo previsão para liquidação judicial do Banco Prosper a 
CASAN terá que aguardar indefinidamente para poder se habilitar na massa 
“liquidanda”. A venda do ativo pelo valor contábil (“face”+ atualização até 
31/08/2012) evitará a contabilização de perda patrimonial pela CASAN com a 
consequente constituição de provisão ainda no 2º ITR do exercício de 2015, 
como orientado pela Auditoria Externa. Destaca-se ainda que a proposta foi 
submetida à Procuradoria Jurídica da CASAN, que emitiu parecer de “não óbice” 
à operação. O Conselho, após análise da matéria, autorizou a Diretoria Executiva 
da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se 
fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento da proposição  acima 
apresentada. Na hipótese de apresentação de proposta para pagamento 
parcelado, o assunto deverá retornar ao Conselho para aprovação do prazo de 
parcelamento. Terceiro Item da Ordem do Dia : Apresentação dos Resultados 
do 1º ITR/2015 – Demonstrações Financeiras. O Diretor Financeiro e de 
Relações com os Investidores anunciou ao Conselho, os resultados do primeiro 
trimestre de 2015 (“1º ITR/2015”), sendo que as informações trimestrais 
apresentadas são comparadas sobre o desempenho da Companhia entre 1º 
ITR/2014 e o 1º ITR/2015. Esclareceu que a equipe técnica destacou a evolução 
dos principais números da Companhia, registrados nas Demonstrações 
Financeiras do 1º Trimestre/2015, que são: Crescimento de 3,73% na Receita 
Operacional Líquida no 1º ITR/2015 em relação ao mesmo período de 2014, 
atingindo R$ 195,3 milhões; Aumento de 4,63% na economia de água e esgoto; 
A Superintendência Metropolitana representa 77,83% do total faturado na 
economia atendida com coleta de tratamento de esgoto; Volume faturado de 
esgoto cresceu 1,61%; O Lucro Líquido do Exercício (1º ITR/2015) é de R$ 
10.354.077; O índice consolidado de perdas na distribuição foi de 36,65%; O 
EBITDA no 1º ITR/2015 foi de R$53,6 milhões, um aumento de 10,70% se 
comparado ao período anterior; Margem EBITDA foi de 27,4%. Quarto Item da 
Ordem do Dia : Apresentação da Movimentação Orçamentária do 1º 
Quadrimestre/2015. A equipe técnica da Diretoria Financeira e de Relações com 
os Investidores apresentou ao Conselho o movimento orçamentário 
(Receitas/Despesas e Investimentos) realizado pela Companhia no primeiro 
quadrimestre de 2015, destacando-se: DESPESAS: Orçado: R$ 585.432.846,91 
- 100%; Liberado: R$ 203.712.764,14 - 35%; Realizado: R$ 183.845.960,38 - 
31%; Pago: R$ 187.050.584,83 - 32%; INVESTIMENTOS:  Orçado R$ 
635.572.875,74 - 100%; Liberado R$ 240.445.674,86 - 38%; Realizado R$ 
49.364.061,68 - 8%; Total Pago R$ 34.770.298,56 - 5% (Pago Recursos 
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Financiados R$ 19.731.825,36 - 3% Pago Recursos Próprios R$ 15.038.473,20 - 
2%); RECEITAS: Orçado para 2015 R$ 903.352.779,00 - 100%; Orçado até 
Abril/2015 R$ 297.428.641,00 – 32,9%;  Realizado até Abril/2015 R$ 
285.007.848,00 – 31,6% (-1,37%). Quinto Item da Ordem do Dia : – 
Apresentação de proposta para a 1ª Revisão Orçamentária/2015. O Diretor 
Financeiro e de Relações com os Investidores informou que em 19/12/2014, o 
Conselho aprovou na 302ª reunião, as propostas para o Orçamento 
Econômico/Financeiro e de Investimentos, a serem realizados no exercício fiscal 
de 2015. Frente às mudanças macroeconômicas ocorridas no primeiro trimestre 
de 2015, se faz necessário promover ajustes na estrutura orçamentária, visando 
compatibilizar os reflexos inflacionários nos custos de operação da Companhia, 
impactando diretamente nos cálculos do reajuste tarifário ainda deste exercício. 
Considerando a necessidade de promover os ajustes para compor a proposta da 
CASAN de reajuste tarifário, foi submetida a revisão orçamentária para as 
seguintes deliberações: Com base nas informações revisadas pelas áreas 
gestoras de cada Diretoria, foi elaborada a 1ª revisão do Orçamento 
Econômico/Financeiro para execução no exercício de 2015. Os principais 
impactos se deram nos custos de energia elétrica e de combustíveis, como 
segue:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Fontes e Usos Original Revisado (1ª) ∆% 

Entrada de Recursos (Receitas e Financiamento): 1.287.667.758,44 1.287.667.758,44 0,00% 

Desembolso com despesas operacionais, administrativas, 

comerciais, financeiras e tributárias (OPEX): 

(819.826.813,35) (851.666.249,94) 3,88% 

INVESTIMENTOS (CAPEX – c/financiamento contratado): (635.572.846,00) (635.572.846,00) 0,00% 

Captação de Recursos de Terceiros: 150.000.000,00 190.000.000,00 26,67% 

ORÇAMENTO FINANCEIRO – Fluxo de caixa (DFC) projetado 

para o final de 2015: 

10.006.385,00 18.166.948,50 81,55% 

LUCRO ECÔNOMICO projetado (DRE) para 2015: 66.132.382,00 42.187.940,80 36,21% 

Considerando a ocorrência do crescimento dos índices de inflação nos primeiros 
meses de 2015, a Diretoria Financeira é de parecer favorável a aprovação do 
realinhamento do orçamento em curso, com vistas a podermos pleitear os 
reflexos inflacionários no pedido de reajuste tarifário de julho/2015. Frente à 
execução orçamentária será promovida em setembro/2015 a revisão das 
projeções orçamentárias com base nos valores realizados até julho/2015. O 
Conselho, após análise, aprovou a 1ª Revisão do Orçamento 
Econômico/Financeiro conforme apresentado; determinando que a Diretoria 
Executiva realize revisões periódicas de suas despesas e investimentos, para 
que possam ser desvinculados recursos não utilizados para realização dos 
investimentos previstos no CAPEX, ainda no exercício; e especificamente à 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, que promova a captação 
de recursos de terceiros de até R$190 milhões junto ao mercado financeiro 
destinados a viabilizar a execução do Orçamento de Investimentos - CAPEX; e 
com base nas informações do Orçamento Financeiro e de Investimentos 
aprovadas, a Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, deverá 
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promover os ajustes necessários nas projeções das Demonstrações Contábeis 
para o exercício de 2015. Sexto Item da Ordem do Dia : Aprovação do ACT 
2015/2016. O Diretor Administrativo apresentou a proposta de Acordo Coletivo 
de Trabalho que foi submetida a todos os Sindicatos, a qual foi aceita, até a 
presente data, pela INTERSINDICAL (formada pelas seguintes entidades 
sindicais: Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina, Sindicato dos 
Economistas no Estado de Santa Catarina, Sindicato dos Administradores no 
Estado de Santa Catarina, Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina 
e Sindicato dos Contabilistas da Grande Florianópolis e SINDFAR - Sindicato dos 
farmacêuticos no Estado de Santa Catarina), e pelo SINSESC – Sindicato dos 
Profissionais e Estudantes de Secretariado no Estado de Santa Catarina. Desta 
forma, foi solicitada a homologação dos Acordos Coletivos com os referidos 
Sindicatos e autorização para estender, oportunamente, a mesma proposta 
econômica aos demais Sindicatos da categoria. Segue abaixo quadro resumo 
das cláusulas econômicas que sofrerão majoração:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Resumo das cláusulas financeiras 
CLÁUSULA ATUAL ACORDO 

Reposição Salarial INPC Integral 8,34% 
Vale Alimentação R$ 34,00 R$ 38,00 
Abono de Férias R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 
Abono de Natal R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 
Auxílio Creche R$ 300,00 R$ 400,00 
Auxílio Funeral R$ 4.000,00 R$ 4.333,60 
Auxílio ao Empregado com Filho ou Cônjuge 
PNE 

R$ 500,00 R$ 541,70 

Gratificação por Acúmulo de Função de 
Motorista R$ 450,00 R$ 487,53 

Gratificação por Acúmulo de Função de 
Operador de Equipamento Pesado 

R$ 475,00 R$ 514,61 

Plano de Saúde - 
Manutenção do atual 
com reajuste das 
mensalidades 

Prêmio de Conclusão de Nível Técnico R$ 186,89 R$ 202,47 
Prêmio de Conclusão de Nível Superior R$ 373,79 R$ 404,96 

Especialização 5%  6,64% 
Mestrado 10% 11,64% 

Progressão Salarial por Titulação (Pós-
graduação) 

Doutorado 10% 11,64% 
O Conselho, após análise e discussão da matéria, decidiu homologar o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016, firmado com os referidos Sindicatos 
representantes dos empregados da Companhia. O Conselho também aprovou a 
proposta de reajuste das funções gratificadas no percentual de 8,34% (oito 
vírgula trinta e quatro por cento), a partir de maio/2015, e equivalente ao INPC do 
período maio/2014 a abril/2015; determinando à Diretoria Executiva, por meio da 
Diretoria Administrativa, as providências decorrentes desta decisão. Sétimo Item 
da Ordem do Dia : Autorização para realização de Concurso Público: O Diretor 
Administrativo informou ao Conselho que a vigência do Concurso Público - Edital 
nº 001/2009, encerrou em janeiro de 2015, e que os cargos, a maioria de nível 
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superior, deixaram de constituir o cadastro de reserva; que o Concurso Público – 
Edital 001/2011 encerra a sua vigência em 25 de agosto de 2015; que os cargos 
de Agente Administrativo Operacional e Operador de ETA/ETE, contemplados 
apenas no Concurso Público de 2012, não obtiveram aprovação suficiente para 
atender a demanda da Empresa, tornando a situação urgente, pois existem 
poucos candidatos aprovados para todo o Estado, o que vem impossibilitando a 
contratação destes profissionais para os locais que apresentam necessidade e, 
consequentemente, inviabilizando, desta forma, a composição das escalas de 
trabalho em diversas unidades (Estação de Tratamento de Água); Após 
explanação do Diretor, o Conselho autorizou a Diretoria Executiva, por meio da 
Diretoria Administrativa, a promover a abertura de novo Concurso Público para o 
preenchimento de 26 (vinte e seis) vagas e constituição de novo Cadastro de 
Reserva para os demais cargos/região, de acordo com as necessidades 
apresentadas. Oitavo Item da Ordem do Dia : Conforme solicitado em reunião 
anterior, foi submetido e aprovado pelo Conselho, o Calendário para realização 
das Reuniões do segundo semestre/2015, nas seguintes datas: 31 de julho; 28 
de agosto; 2 e 30 de outubro; 27 de novembro e 18 de dezembro de 2015.  Nono 
Item da Ordem do Dia : Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Atendendo 
a solicitação dos Conselheiros, foram apresentados os relatórios, por área, 
contendo o planejamento e os principais indicadores da Companhia. 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, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nery Antonio Nader, 
Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig e Patrícia Guiliani, e vai assinada pelos 
Senhores Presidente 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 16, às fls. 12 a 22. 
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