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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA (290) REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos dez dias do mês de maio 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, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade 
Branco, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, Antonio Carlos Zimmermann, Pedro 
Bittencourt Neto e Jucélio Paladini, 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 – Ratificar Termo de Compromisso firmado entre o Estado/CASAN e 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; II – Contratação de Empréstimo para 
Contrapartida de Obras; III – Referendar a Resolução nº 001/2013 - Sistema de 
Registro de Preços; IV – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: a) 
Contratação de Serviços de Vigilância para a Matriz e Superintendências. Finda a 
leitura, o Senhor Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia: 
Ratificar Termo de Compromisso firmado entre o Estado/CASAN e a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores 
esclareceu ao Conselho que se trata de Termo de Compromisso 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, 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$ 
65.162.673,22, cujos recursos serão destinados à implementação de obras nos 
Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Municípios de: Siderópolis, Araquari, Lauro 
Müller e Forquilhinha/SC. Após a exposição, o Conselho deliberou por ratificar o 
Termo de Compromisso 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. Segundo item da 
Ordem do Dia: Contratação de Empréstimo para Contrapartida de Obras: O Diretor 
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Financeiro e de Relações com os Investidores apresentou ao Conselho proposta 
visando à constituição de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) 
lastreados com os recebíveis da CASAN, com o intuito de garantir o fluxo financeiro 
necessário ao andamento das obras. Esclareceu ainda, que por meio da Carta 
Consulta nº 0690, de 4/4/2013, foi encaminhado pedido de proposta comercial, com 
vistas a selecionar um coordenador líder, a 13 (treze) instituições com notória 
especialidade junto ao mercado de capitais, das quais 6 (seis) demonstraram 
interesse, como segue: Banco BNY Mellon; Banco BTGPactual; Bradesco BBI – 
Investment; BRL Trust/Banco Santander; PLANNER – Trustee DTVM e Banco 
Votorantin/BB Investimentos. Após detida análise das propostas apresentadas, foi 
selecionada a empresa PLANNER – TRUSTEE DTVM LTDA, para ser a 
coordenadora líder do processo de constituição, estruturação e colocação do FIDC 
CASAN no valor de até R$ 250 milhões (duzentos e cinquenta milhões de Reais) por 
atender aos principais quesitos solicitados, além de ter se apresentado como a 
melhor relação custo/benefício entre as ofertadas. Concluída a análise da matéria, o 
Conselho, por maioria absoluta de votos, deliberou por autorizar a emissão de uma 
“Carta Mandato”, designando a empresa PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA, como 
coordenadora líder do processo de constituição, estruturação e colocação do FIDC 
CASAN, a ser realizado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Terceiro 
item da Ordem do Dia: Referendar Resolução/CA nº 001/2013: O Conselho, com 
fundamento na Exposição de Motivos nº 001/2013 da Diretoria Administrativa; 
referendou a adoção pela CASAN, por meio da Resolução/CA nº 001/2013, 
das disposições constantes no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Procedimento de Intenção de 
Registro de Preços – IRP será operacionalizado pela Diretoria Administrativa 
através da Gerência de Licitações, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/2002. A Ata de Registro de Preços será publicizada na forma da Lei 
devendo ser disponibilizada na Home Page da CASAN, revogando-se a 
Resolução nº 024, de 25 de agosto de 2008. O Conselho recomendou, ainda, 
o encaminhamento da matéria para ratificação do Acionista Majoritário, o 
Governo do Estado. Quarto item da Ordem do Dia: Outros Assuntos de interesse 
da Sociedade: a) Contratação de Serviços de Vigilância: O Conselho, considerando 
a instrução da Diretoria Administrativa (CI/GAD/DISEG/027/2013), referente à 
necessidade de contratação de serviços de vigilância, tendo em vista o 
vencimento dos atuais contratos, cujos serviços são essenciais para o bom 
andamento das demais atividades da empresa; Autorizou, por maioria de votos, 
a deflagração de processo licitatório visando à contratação, por um período de 
12 (doze) meses, de empresa prestadora de Serviços de Vigilância para as 
unidades da Companhia (Matriz e Superintendências), cujo valor anual 
estimado é da ordem de R$ 7.696.205,96; determinando à Diretoria 
Executiva, através da Diretoria Administrativa, as providências decorrentes 
desta decisão. O Conselheiro Jucélio Paladini destacou o seu voto 
diferenciado, em razão de manifestações anteriores. b) Proposição do 
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Conselheiro Jucélio Paladini para Eleição de um representante dos empregados 
para compor a Diretoria Executiva da CASAN; Terceirização; Contratação de novos 
empregados; e Readequação da tabela de diárias. O Presidente informou ao 
Conselheiro que a Diretoria Administrativa já está realizando os estudos 
necessários, e que juntamente com a proposta para eleição de empregado para 
compor a Diretoria, os referidos assuntos serão apresentados para discussão em 
próxima reunião que será convocada especialmente para este fim. 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, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade 
Branco, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto, Antonio Carlos Zimmermann, Pedro 
Bittencourt Neto e Jucélio Paladini, 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. 
10 a 12. 
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