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ATA DA TRECENTÉSIMA SEGUNDA (302ª) REUNIÃO DO CONSE LHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2014, 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 Valter José Gallina - Presidente, 
Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio 
Paladini, Roberto Schulz, Ernani Bayer e Nelson Gomes Mattos, 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 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis encerradas em Setembro 2014 
(3ºITR). II – Apresentação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2015. 
III – Apresentação de Proposta de transferência de ativos da Companhia. IV – 
Alteração da Resolução nº 027, de 17/11/2006, que aprovou o Regulamento da 
modalidade de licitação denominada pregão. V – Outros Assuntos de Interesse 
da Sociedade. Finda a leitura, o Senhor Presidente o Senhor Presidente iniciou 
os trabalhos relatando ao Conselho que as obras se encontram em ritmo 
acelerado e detalhou as ações que estão sendo realizadas de modo a garantir a 
regularidade no abastecimento de água na região litorânea, para a próxima 
temporada de verão. Após a explanação, o Presidente passou para o Primeiro 
item da Ordem do Dia : Foi apresentado pela Gerência Contábil da Diretoria 
Financeira e de Relações com os Investidores, as demonstrações contábeis 
auditadas e publicadas na CVM dos resultados econômicos e financeiros obtidos 
pela Companhia no 3º ITR/2014. Segundo Item da Ordem do Dia : Foi 
Apresentada pela Gerência de Controladoria da Diretoria Financeira e de 
Relações com os Investidores a proposta para os Orçamentos 
Econômico/Financeiro e de Investimentos para o exercício fiscal/social de 2015. 
O Diretor informou ao Conselho que a proposta já conta com a apreciação da 
Diretoria Executiva da Companhia, que considerando os desafios previstos para 
este exercício (início das obras dos projetos JICA, AFD e CAIXA), é de parecer 
favorável pela aprovação dos orçamentos propostos e das condicionantes 
apresentadas para a realização do CAPEX, devendo ser promovido no mês de 
agosto/2015 – base junho/2015 revisões das projeções realizadas visando o 
realinhamento financeiro, sendo apresentados os planos de custeio (OPEX) e de 
investimentos (CAPEX) a serem realizados no exercício, bem como as fontes de 
recursos a serem aplicadas, com base nas informações repassadas e revisadas 
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pelas áreas gestoras de cada diretoria. Assim, foi elaborado o Orçamento 
Econômico/Financeiro para execução no exercício de 2015, em que estão 
previstas: Entradas de recursos na ordem de R$ 1.287.667.758,44; Desembolsos 
(OPEX) de recursos com despesas operacionais, administrativas, comerciais, 
financeiras e tributárias na ordem de R$ 819.826.813,35. O Orçamento de 
Investimentos (CAPEX) já comprometido pela CASAN totaliza R$ 
635.572.846,00. Para atendimento global do Orçamento será necessária à 
captação de recursos para Capital de Giro na ordem de R$ 150.000.000,00. 
Orçamento Financeiro ao final do exercício projeta um fluxo de caixa positivo de 
R$ 10.006.385,00; e Lucro Econômico – frente às modificações patrimoniais 
projetadas o lucro líquido projetado para 2015 será de R$ 66.132.382,00. Após 
apreciação, o Conselho, por unanimidade, aprovou o Orçamento 
Econômico/Financeiro conforme apresentado; determinando: a) À Diretoria 
Executiva que realize periódica revisão de suas despesas e investimentos para 
que possam ser liberados recursos não utilizados para realização dos 
investimentos previstos no CAPEX – Programado, ainda no exercício; b) À 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores que promova a captação 
de R$ 150 milhões junto ao mercado financeiro, destinado a viabilizar a aquisição 
de bens do ativo imobilizado e do intangível, registrados no Orçamento de 
Investimentos no CAPEX; e com base nas informações dos Orçamentos 
Econômico/Financeiro e de Investimentos aprovados, a Diretoria Financeira 
deverá promover as projeções das Demonstrações Contábeis para o exercício de 
2015. Terceiro Item da Ordem do Dia : Alteração da Resolução nº 027, de 
17/11/2006. O Conselho, considerando a Exposição de Motivos nº 01/2014 da 
Gerência de Licitações, referente à necessidade de alteração da Resolução nº 
027, de 17 de novembro de 2006, que regulamenta a modalidade de licitação 
denominada Pregão; aprovou, por unanimidade, a alteração do Artigo 3º do 
Anexo I – Pregão Presencial – da Resolução nº 27/2006, que passa a viger com 
a seguinte redação: “Art. 3º Os contratos celebrados para a aquisição de bens e 
serviços comuns serão precedidos, preferencialmente, de licitação pública na 
modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre 
os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente”; e determinou à 
Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Administrativa, às providências 
decorrentes desta decisão. Quarto Item da Ordem do Dia : Outros Assuntos de 
Interesse da Sociedade. Termo Aditivo ao ACT 2014/2015: Trata-se de 
cumprimento ao previsto no parágrafo segundo da cláusula décima sétima do 
ACT 2014/2015, que estabelece a necessidade de a empresa celebrar Termo 
Aditivo com os sindicados contendo a relação dos empregados atingidos com a 
concessão de progressão de até duas referências nos meses de janeiro/2015 e 
janeiro/2016, de acordo com o resultado dos estudos da Comissão Paritária, 
após análise individualizada da aplicação da metodologia prevista no relatório da 
comissão. Após explanação, o Conselho, por unanimidade, ratificou a 
Celebração de Termo Aditivo ao ACT 2014/2015, em conformidade com a 
cláusula décima sétima, parágrafo segundo do referido instrumento, 
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determinando a Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Administrativa, as 
providencias decorrentes desta decisão.  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, Valter 
José Gallina - Presidente, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader, Pedro 
Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Roberto Schulz, 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 15, às fls. 31 a 33. 
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