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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (295) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro 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 Dalírio José Beber - Presidente, Pedro Bittencourt Neto,  
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 justificou a 
necessidade de ausentar-se na seqüência, em razão de deslocamento para a 
Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná para participar de reunião da AESBE. 
Antes de se retirar efetuou um relato acerca dos episódios amplamente divulgados 
pela mídia sobre a falta de água no Norte da Ilha no período compreendido entre os 
dia 27 e 30 de dezembro último e das medidas adotadas pela Companhia visando 
impedir que o problema ocorra novamente no período de carnaval. Relatou que 
estão sendo locados geradores para os principais sistemas de abastecimento de 
água daquela região e a contratação de um maior número de caminhões-pipa. 
Informou ainda que no dia 07 de janeiro último, os técnicos da CELESC, engenheiro 
Adriano Luz, Chefe da Divisão Técnica da Agência de Florianópolis; Paulo Roberto 
Anderson, Chefe do Departamento de Manutenção da Administração Central; 
Sidney Luiz Correa, Chefe do Departamento de Projetos e Construção da 
Administração Central; Jacques Westphalen Nachenweng, Chefe do Serviço de 
Operação e Manutenção da Agência de Florianópolis; Ivonei Silveira, Chefe do 
Serviço Técnico Comercial da Agência de Florianópolis e Leandro Seemann 
Medeiros, técnico da área de Controle da Qualidade de Energia da Agência de 
Florianópolis, em conjunto com os técnicos da CASAN, os engenheiros Paula Aguiar 
e Diego Furlan realizaram inspeção técnica nas unidades do sistema de 
Abastecimento de Água Costa Norte. A inspeção teve início na Estação de 
Tratamento de Água e foram avaliadas as condições da subestação, transformador, 
alimentador e demais componentes do sistema de energia elétrica. Idêntico trabalho 
foi realizado no ramal 3547; FU 72953 (Poço Paulinho Matriz IV); FU 72954 (Poço 
Paulinho Matriz III); FU 10029 (Poço Paulinho 1B); FU 72387 (Poço Paulinho 2); FU 
10043 (Costão Golf). Nestas duas vistorias foram definidas ações a serem 
desenvolvidas tanto pela CELESC quanto pela CASAN visando a melhoria geral dos 
sistemas. A terceira vistoria foi realizada no ramal que alimenta os poços Edmundo 
II, Edmundo I e Poço Bianco; a quarta vistoria deu-se no ramal que atende os poços: 
Didi I; Didi II e Didi III. A quinta vistoria foi realizada na FU 9484; a sexta, na FU 
7300; a sétima na FU 72867; a oitava, no ramal da chave fusível 14443; a nona 
vistoria foi realizada no ramal da chave fusível 10087 e a décima e última no ramal 
da chave fusível 73356, denominada Booster Três Marias. A equipe de vistoria 
concluiu que de modo geral, os transformadores necessitavam de manutenção 
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corretiva e preventiva, sendo que o ponto mais crítico, o ramal alimentado pelo INE 
08, a partir da chave faca 3547, no dia seguinte à inspeção, em ação conjunta, 
CELESC e CASAN já deram início às providências de corte de vegetação e 
manutenção preventiva de toda a extensão do ramal de média tensão. Os 
Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva, através de e-mail, mantenha-os 
informados permanentemente de fatos relevantes que digam respeito à Companhia, 
de sorte a que possam responder aos questionamentos a que são submetidos e 
auxiliar na defesa da própria empresa. Em ato contínuo, o Presidente Dalírio José 
Beber transmitiu a condução dos trabalhos para o Conselheiro Pedro Bittencourt 
Neto que 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 – Ratificação da Resolução nº 003/2014 – CA 
– Celebração de 2 (dois) contratos de financiamentos; II – Operação de Empréstimo 
– Capital de Giro; III - Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.  Finda a leitura, o 
Senhor Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia: Ratificação da 
Resolução nº 003/2014 – CA – Celebração de 2 (dois) contratos de financiamentos. 
O Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores que explanou sobre a Operação de Crédito com a Caixa  de 2 (dois) 
Contratos de Financiamento, selecionados pelo Ministério das Cidades, junto ao 
programa federal “Plano de Aceleração do Crescimento – PAC-2, habilitados por 
aquele Ministério por meio dos Termos nº 1N-000503-1 e nº 1N-000479-1 emitidos 
em 14 de novembro de 2013, relativo aos projetos da empresa na modalidade 
Abastecimento de Água. Em face da necessidade de aprovação urgente pelo 
Conselho de Administração da Companhia, foi editada a Resolução nº 003, de 13 de 
janeiro de 2014, que se submete à ratificação dos conselheiros. O Diretor Financeiro 
relatou que a captação de recursos a “Fundo Perdido”, via Orçamento Geral as 
União – OGU, objetiva garantir a médio e longo prazos o abastecimento de água 
tratada, em quantidade e qualidade,  suficientes à população residente e flutuante da 
região Costa Norte da Ilha de Florianópolis. Todavia, em virtude da mudança da 
orientação política do Governo Federal, os recursos do OGU estão sendo liberados 
apenas para projetos de saneamento nas regiões Norte e Nordeste do país, 
restando para os demais Estados apenas a alternativa de captação de recursos por 
meio de fontes onerosas (FGTS ou FAT). Desta forma, o Ministério das Cidades 
enquadrou os projetos da CASAN como possíveis de financiamento, e a CAIXA 
FEDERAL homologou o pleito, colocando a disposição da Companhia/ESTADO, os 
recursos necessários via financiamento. Esclareceu o Diretor Financeiro que o 
projeto referente a Proposta nº 0410.483-14 SAA – Região Norte Florianópolis,  
prevê a captação de água bruta no manancial do Rio Tijucas, tratando-a e aduzindo-
a, por meio de emissários terrestres e submarinos, até a região norte da Ilha de 
Florianópolis. O projeto se apresentou inviável sob o ponto de vista econômico e 
financeiro, pois se trata de uma obra de infraestrutura destinada a suprir o 
crescimento populacional futuro da região e o atendimento às demandas sazonais, 
não agregando de início, à CASAN, incremento substancial em sua receita. Desta 
forma, considerando a inexistência de capital excedente na Companhia para 
investimentos desta magnitude, foi proposta uma parceria com o Estado de Santa 
Catarina, acolhida por Sua Excelência, o Governador do Estado, e que pende de 
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autorização legislativa para a subscrição de Capital Social nos valores destinados 
aos investimentos a serem realizados; autorização para que a CASAN assuma a 
titularidade dos contratos de financiamento junto a CAIXA, para realização das obras 
enquadradas no PAC 2 – IN 027/2012,  bem como  autorizar o Estado a constituir 
em favor da CAIXA, garantia por meio de cessão e/ou vinculação de parcelas ou 
quotas-partes do Fundo de Participação dos Estados - FPE, nos termos do art. 159, 
inciso I, alínea “a”, da Constituição da República, destinadas ao Estado de Santa 
Catarina, ou de outros recursos de idêntica finalidade que vierem a substituí-las, no 
valor de até R$ 297.498.972,97 (duzentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), 
acrescidos dos encargos contratuais relativos aos financiamentos a serem 
contratados. A mesma Lei autorizará o Estado a providenciar mensalmente a 
integralização do Capital Social à CASAN, em moeda corrente do país, no exato 
valor desembolsado pela Companhia para a quitação do serviço da dívida vinculado 
ao financiamento obtido e pagamento da contrapartida exigida. Considerando uma 
taxa média de juros da ordem de 9,77% ao ano, incluindo a variação mensal TR, o 
desembolso médio mensal da CASAN será de R$ 2,060 milhões e o saldo devedor 
irá reduzir gradativamente a partir do 60º mês, ao longo dos 288 meses, período 
destinado a amortização dos financiamentos com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
As carências contratadas sobre os valores principais dos financiamentos serão de  
24 meses para o projeto 0410.474-03 SAA – Costa Norte Florianópolis; e 48 meses 
para o projeto 0410.483-14 SAA Região Norte Florianópolis. Encerrada a 
apresentação o Conselho após discutir a matéria deliberou por ratificar a Resolução 
nº 003, de 13 de janeiro de 2014, autorizando a Diretoria Executiva através da 
Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores a efetuar a celebração dos 
contratos em questão, conforme consta do quadro abaixo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PROJETO FINANCIAMENTO CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 
0410.474-03 – SAA – Costa Norte 
Florianópolis (Adutora Terrestre de 
Água Tratada do bairro Itacorubi para 
a Costa Norte.) 

55.558.775,67 6.173.197,30 61.731.972,97 

0410.483-14 – SAA – Região Norte 
Florianópolis (Captação, Tratamento 
(1.252 lt/s) e Adução terrestre e 
submarina de Água Tratada do Rio 
Tijucas para a Costa 
Norte/Florianópolis) 

212.190.300,00 23.576.700,00 235.767.000,00 

Total  267.749.075,67 29.749.897,30 297.498.972,97 
Segundo item da Ordem do Dia: Operação de Empréstimo – Capital de Giro – Em 
prosseguimento, o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores que relatasse a matéria. Usando da palavra, o Diretor Financeiro 
informou que a operação de empréstimo se fazia urgente e necessária frente aos 
compromissos financeiros assumidos no Orçamento de 2014, com vistas a garantir o 
fluxo de caixa  para o exercício social da Companhia. Relembrou o Diretor 
Financeiro já haver a aprovação preliminar do Conselho para a constituição de um 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), a ser lastreado com 
recebíveis da CASAN, no valor de R$ 250.000.000,00. O processo já foi iniciado, 
entretanto,  a expectativa inicial de conclusão não se confirmou e a previsão atual é 
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para o mês de Março/2014. Apesar dos esforços da administração para restringir ao 
máximo os desembolsos no segundo semestre de 2013, não há possibilidade de 
manter esta política até o mês de Março/2014 sem o risco de comprometer o plano 
de investimentos da companhia. Informou também que a Diretoria Financeira, após 
detida análise, optou pela estruturação de uma operação por meio da emissão de 
uma CCB (Cédula de Crédito Bancário) e colocação firme pelo mercado de capitais. 
Que promoveu a cotação de uma operação de empréstimo junto às seguintes 
instituições: 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 2 - Banco do Brasil S/A; e 3 - BIC; 
A operação cotada é de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para amortização 
mensal e com prazo de 12 meses de carência e a quitação no 13º mês. Após as 
negociações com as proponentes a melhor proposta para a CASAN foi a emitida 
pelo Banco BIC, que apresentou as seguintes condições: a) Valor Total da Emissão: 
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais); b) Oferta: CCB - Certificado de Crédito 
Bancário; c) Regime de Colocação: Firme; d) Remuneração da Operação: CDI (atual 
= 10,5%aa) + 5,536% aa (0,45% a.m.) = (Tx. nominal de 1,286% a.m. = 16,565% 
a.a.); e) Taxa de Abertura de Crédito de 1,5% = R$ 450.000,00 – Cobrado no ato da 
operação; f) Custos adicionais: tributação do IOF no valor de R$ 564.000,00 - 
equivalente à 1,88% sobre o valor original da operação; g) Custo Efetivo da 
Operação: 1,575% a.m. = 20,627% a.a. i) Prazo da operação: 13 meses; h) 
Carência: 12 meses, com o pagamento mensal dos juros do período; j) Amortização: 
Em parcela única no 13º mês (principal + Juros de um mês); k) Primeira parcela 
prevista: Fevereiro/2014 no valor de R$ 385.800,00 (12 parcelas); l) – Garantia: será 
constituída por recebíveis de contas dos consumidores finais da companhia, 
correspondentes a 100% (cem por cento) do valor principal mais encargos, 
proporcional ao serviço da dívida, mediante cessão fiduciária dos recebíveis da 
CASAN, com a interveniência da Caixa Federal. O Conselheiro Ênio Branco solicitou 
esclarecimentos acerca da existência de penalidade na hipótese de quitação 
antecipada do empréstimo, ao que o Diretor informou que não haverá custo 
adicional para a quitação antecipada do empréstimo. Após atendidos os 
questionamentos apresentados, O Conselho decidiu aprovar a operação de crédito e 
autorizar a Diretoria Executiva através da Diretoria Financeira e de Relações com os 
Investidores a  promover o referido empréstimo na proposta mais vantajosa para a 
Companhia. Terceiro item da Ordem do Dia: Outros Assuntos de Interesse da 
Sociedade – Assinatura de Convênios de Cooperação para a Gestão Associada: O 
Presidente informou que a CASAN reassumiu os Sistemas de Abastecimento de 
Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários dos municípios de Içara e 
Porto Belo. Relatou que o Município de Içara apresentou no estudo de viabilidade 
econômico-financeira VPL negativo e uma TIR de 4,29%, mas que por sua 
importância estratégica, é justificável a parceria. Na seqüência, solicitou a 
homologação da Resolução nº 001, de 06 de janeiro de 2014 que autorizou, “ad 
referendum” do Conselho, a reabertura das Agências de Porto Belo e Içara e a 
criação de duas funções gratificadas nível FG-18, tendo sido acatado por 
unanimidade. 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, Enio Andrade Branco, Nery Antonio 
Nader, Saulo Sperotto, Ernani Bayer e  Nelson Gomes Mattos, e vai assinada pelo 
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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 15, às fls. 
2 a 6. 
 
 
                                        

PEDRO BITTENCOURT NETO 
No exercício da Presidência do Conselho de Administração 

 
 
 
 

RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 

 
 
 


