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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA (294) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
Aos onze dias do mês de dezembro de 2013, 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, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto e 
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 
– Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2014; II – Outros 
Assuntos de Interesse da Sociedade.  Finda a leitura, o Senhor Presidente passou 
para o Primeiro item da Ordem do Dia: Aprovação da Proposta Orçamentária para 
o exercício de 2014. O Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro e de 
Relações com os Investidores, que juntamente com os técnicos da Gerência de 
Controladoria Econômico-Financeira apresentaram a proposta do Orçamento 
Financeiro e de Investimentos para o exercício de 2014, com as seguintes 
características: a) A elaboração da proposta orçamentária considerou os objetivos e 
metas do plano de investimentos da Companhia; as diretrizes apontadas pela 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores; a análise da execução 
orçamentária vigente; as informações por parte das áreas responsáveis pela 
execução das despesas, bem como projeções realizadas pela Divisão de 
Informações e Projeções/DIPRO. O período base utilizado nas projeções foi 
janeiro/2009 a junho/2013; b) A metodologia utilizada para a elaboração do 
orçamento para o ano de 2014 tomou como base a estrutura da Demonstração do 
Fluxo de Caixa da Companhia, pelo método direto; c) O saldo de caixa do fluxo 
operacional e financeiro em 31/12/2014, antes dos investimentos, será na ordem de 
R$ 361.515.562,83; d) Estão previstos investimentos no CAPEX da Companhia no 
montante de R$ 243.289.664,80. Além destes investimentos programados existem 
R$ 10.683.036,66 em compromissos já assumidos em 2013 frente a 
fornecedores/empreiteiros; e) Considerando a execução dos investimentos 
programados, o saldo financeiro disponível será da ordem de R$ 107.542.861,37; f) 
Em atendimento à diretriz de disponibilidade mínima de caixa foi estimado o valor de 
R$ 61.721.199,51, correspondente à média mensal de arrecadação líquida projetada 
para o período. Aplicando-se esta diretriz restará como disponibilidade financeira 
para investimentos no orçamento de 2014 o valor de R$ 45.821.661,86; g) Em 
complemento ao CAPEX foram propostos novos investimentos e melhorias no 
montante de R$ 113.232.923,42.  Em face do exposto, o Conselho aprovou, por 
unanimidade, a Proposta Orçamentária com o desembolso financeiro na ordem de 
R$ 816.468.101,72 e os Investimentos de R$ 253.972.701,46, ambos para o 
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exercício de 2014. Aprovou também a Diretriz de caixa mínimo da Companhia 
estimado para 2014 no valor de R$ 61.721.199,51, correspondente à média mensal 
de arrecadação líquida projetada para o período. Deliberou, ainda, que o superávit 
apontado no Orçamento Financeiro ao final do exercício será destinado a fazer 
frente às propostas de novos investimentos e melhorias na ordem de R$ 
113.232.923,42, ficando sua realização condicionada à aprovação da Diretoria 
Executiva, conforme priorização das demandas, mediante utilização do superávit de 
R$ 45.281.661,86, da captação de recursos de terceiros, recursos livres obtidos nos 
ajustes orçamentários, mediante remanejamento e/ou redução da política de saldo 
mínimo de caixa. Determinou à Diretoria Financeira e de Relações com os 
Investidores que promova revisões quadrimestrais do Orçamento Financeiro de 
forma a rever possíveis sobras orçamentárias ou a eventual necessidade de 
captação de recursos; bem como a análise da realização orçamentária, 
apresentando relatórios com sua execução e com base nas informações aprovadas 
na proposta orçamentária e deverá promover as projeções das Demonstrações 
Contábeis para o exercício de 2014. Deverá a Diretoria Executiva apresentar ao 
Conselho plano de aplicação dos recursos de investimentos, limitado ao montante 
contingenciado do orçamento e definindo as prioridades por trimestre. No caso de 
utilização do caixa mínimo, a aplicação dos recursos fica condicionada à autorização 
do Conselho. Segundo item da Ordem do Dia: Outros Assuntos de Interesse da 
Sociedade - Aprovação de Convênio: O Presidente submeteu à análise do Conselho 
proposição de formalização de Convênio de Cooperação para Gestão Associada 
com o Município de Içara/SC, visando o planejamento, regulação, fiscalização e a 
prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Município, na forma de Gestão Associada. O Conselho, por unanimidade, autorizou 
a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias visando à celebração do 
referido instrumento. 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, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, 
Ernani Bayer e  Nelson Gomes Mattos, 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 14, às fls. 
31 e 32. 
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