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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA (279) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 Emilio 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 e Nery Antonio Nader, 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 convidando o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto para assumir a 
Presidência dos trabalhos em razão de sua saída momentânea para conceder 
entrevista em razão do rompimento de adutoras que abastecem a Grande 
Florianópolis e ao 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 – Apreciação e Aprovação das Contas do 
Exercício de 2011. II – Referendo à Resolução nº 033, que aprovou a transferência 
dos Distritos Operacionais de Cunhataí para a Agência de São Carlos e de Ouro 
Verde, para a Agência de Abelardo Luz. III – Reclassificação do Porte da Agência de 
Dionísio Cerqueira para a Categoria “B” e da Agência de Barracão, para Distrito 
Operacional. IV – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: Finda a leitura, o 
Senhor Presidente propôs uma inversão de pauta para que a apreciação das contas 
fosse analisada ao final da reunião, o que foi aceito por unanimidade. Na seqüência, 
submeteu à discussão e aprovação o Primeiro item da Ordem do Dia que trata do 
Referendo à Resolução nº 033/2011. O Conselho, considerando a instrução contida 
no processo nº 031817, com as justificativas da Diretoria de Planejamento e de 
Relações com o Poder Concedente e a manifestação da Superintendência Regional 
de Negócios do Oeste, decidiu ratificar a Resolução nº 033, de 14 de dezembro de 
2011, que aprovou a transferência da vinculação do Distrito Operacional de 
Cunhataí para a Agência de Palmitos e a transferência do Distrito Operacional de 
Ouro Verde para a Agência de Abelardo Luz. Segundo item da Ordem do Dia, que 
trata da Reclassificação do porte da Agência de Dionísio Cerqueira: Submetida à 
proposição à análise e deliberação, o Conselho, considerando a instrução contida no 
processo nº 031226, as manifestações da Diretoria Administrativa e do Chefe da 
Agência de Dionísio Cerqueira acerca da necessidade de incorporação da Agência 
de Barracão, localizada no Estado do Paraná pela Agência de Dionísio Cerqueira de 
sorte a permitir ganho de eficiência especialmente na área operacional, decidiu 
autorizar a transformação da Agência de Barracão em Distrito Operacional vinculado 
à Agência de Dionísio Cerqueira com a reclassificação desta última em Agência 
Categoria “B”. Terceiro item da Ordem do Dia: Outros Assuntos de Interesse da 
Sociedade: Manual de Orientações a serem observadas pelos dirigentes e 
empregados das empresas, no decorrer do período eleitoral: Em prosseguimento, o 
Presidente submeteu à análise e deliberação dos conselheiros o Manual de 
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Comportamento dos Agentes Públicos da Administração Estadual para as Eleições 
de 2012. O Conselho, considerando a disposição contida no artigo 3º do Decreto nº 
807, de 09 de fevereiro de 2012, decidiu determinar a adoção, no âmbito da 
Companhia das disposições contidas no Manual de Comportamento dos Agentes 
Públicos da Administração Estadual para as Eleições de 2012; estabelecendo ainda 
que eventuais comportamentos funcionais contrários ao disposto no Manual deverão 
ser objeto de apuração em procedimento disciplinar posto que passíveis da 
aplicação de punições de acordo com a legislação federal pertinente à matéria, 
incidindo subsidiariamente as disposições do Plano de Cargos e Salários da 
CASAN. Quarto item da Ordem do Dia: Apreciação e Aprovação das Contas do 
Exercício de 2011. O Presidente da sessão solicitou a presença do Diretor 
Financeiro e de Relações com o Mercado, Laudelino de Bastos e Silva e do Gerente 
Contábil, Senhor José da Silva Borges, para prestarem os esclarecimentos 
necessários, atendendo à legislação societária e às disposições estatutárias, acerca 
das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2011, que compreendem o Balanço 
Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do 
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2011, acompanhados dos Pareceres 
dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia. Após apreciação 
do Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, 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 no Parecer dos Auditores Independentes, 
opinou o Conselho no sentido de que as Demonstrações Financeiras estão em 
condições de serem assinadas pelos Senhores Acionistas. 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 e Nery Antonio Nader, e vai assinada pelos Senhores 
Presidente do Conselhos, Presidente dos trabalhos da RCA 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. 002 a 003. 
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