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ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (311ª) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos três dias do mês de novembro de 2015, às 17h (dezessete 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, Pedro 
Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig, 
Patrícia Guiliani e Odair Rogério da Silva e, 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, solicitando a 
leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I – Rerratificação das Deliberações 
para Emissão de Debêntures Não Conversíveis. II – Outros Assuntos de 
Interesse da Sociedade. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou para o 
Primeiro item da Ordem do Dia : Rerratificação das Deliberações para Emissão 
de Debêntures Não Conversíveis: O Presidente solicitou a presença do Diretor 
Financeiro e de Relações com os Investidores que expos a matéria nos 
seguintes termos: (i) Retificação de determinadas características da primeira 
emissão (“Emissão”) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, da Companhia (“Debêntures”) para distribuição 
pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme, nos 
termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro 
de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, 
respectivamente), conforme aprovação na reunião do Conselho de Administração 
da Companhia (RCA nº 309),  realizada em 29 de setembro de 2015, às 9h (nove 
horas); (ii) Ratificação das demais deliberações havidas na RCA nº 309; (iii) 
Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à 
efetivação e implementação das deliberações acima; e (iv) Ratificação de todos 
os atos já praticados pela Diretoria com relação às deliberações acima. Após os 
esclarecimentos necessários, o Conselho, por unanimidade, sem quaisquer 
restrições, aprovou: (i) a retificação das seguintes características relacionadas à 
Emissão: a) Quantidade, valor nominal unitário e valor total da Oferta Restrita: 
Serão emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures, sendo 8.333 (oito mil trezentos e 
trinta e três) correspondentes às Debêntures da primeira série (“Debêntures da 
Primeira Série”), 16.665 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e cinco) 
correspondentes às Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda 
Série”), 1.667 (um mil seiscentos e sessenta e sete) correspondentes às 
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Debêntures da terceira série (“Debêntures da Terceira Série”) e 3.335 (três mil 
trezentos e trinta e cinco) correspondentes às Debêntures da quarta série 
(“Debêntures da Quarta Série”), com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez 
mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”) na 
data de emissão, conforme definida na Escritura de Emissão (“Data de 
Emissão”), sendo R$ 83.330.000,00 (oitenta e três milhões trezentos e trinta mil 
reais) equivalentes às Debêntures da Primeira Série, R$ 166.650.000,00 (cento e 
sessenta e seis milhões seiscentos e cinquenta mil reais) equivalentes às 
Debêntures da Segunda Série, R$ 16.670.000,00 (dezesseis milhões seiscentos 
e setenta mil reais) equivalentes às Debêntures da Terceira Série e R$ 
33.350.000,00 (trinta e três milhões trezentos e cinquenta mil reais) equivalentes 
às Debêntures da Quarta Série; b) Número de séries: As Debêntures serão 
emitidas em 4 (quatro) séries, observada a Condição Suspensiva (abaixo 
definida); c) Condição Suspensiva: As Debêntures da Terceira Série e as 
Debêntures da Quarta Série, que representam o valor agregado de R$ 
50.020.000,00 (cinquenta milhões e vinte mil reais), serão emitidas sob condição 
suspensiva, nos termos dos artigos 121 e 125 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, com suas alterações posteriores, sujeitas à aprovação expressa dos 
quotistas do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da CASAN 
Saneamento, reunidos em assembleia geral de cotistas, nos termos do 
regulamento do referido fundo (“Condição Suspensiva”). Caso o cumprimento da 
Condição Suspensiva não seja verificado no prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias contados da Data de Emissão, as Debêntures da Terceira Série e as 
Debêntures da Quarta Série deverão ser imediatamente canceladas pela 
Companhia, devendo a Companhia e o agente fiduciário da Emissão promover o 
aditamento do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão da 1ª (Primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, em Quatro Séries, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 
CASAN” a ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciário da Emissão 
(“Escritura de Emissão”), sem necessidade de qualquer aprovação dos 
debenturistas; d) Registro para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão 
depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do módulo 
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a 
distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação no 
mercado secundário por meio do Módulo Cetip 21 – Títulos e Valores Mobiliários 
(“Cetip21”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações 
liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
CETIP. A negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis; e) Prazo, forma e preço de subscrição e 
integralização: As Debêntures serão subscritas, a qualquer momento, a partir da 
data de início de distribuição, conforme informada no comunicado a que se refere 
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o artigo 7-A da Instrução CVM 476, durante o prazo de colocação das 
Debêntures previsto no artigo 8º, §2º, da Instrução CVM 476, observada a 
Condição Suspensiva. Todas as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures 
da Segunda Série serão integralizadas em uma única data, assim como todas as 
Debêntures da Terceira Série e as Debêntures da Quarta Série serão 
integralizadas em uma única data, posterior à data de liquidação das Debêntures 
da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série (cada uma, uma “Data de 
Liquidação”), sendo que as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda 
corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de 
liquidação e procedimentos estabelecidos pela CETIP; f) Remuneração das 
Debêntures: 1. A remuneração das Debêntures da Primeira Série e das 
Debêntures da Terceira Série contemplará juros remuneratórios, a partir da 
respectiva Data de Liquidação, correspondentes à variação acumulada de 100% 
(cem por cento) das taxas diárias da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) 
divulgada pelo Conselho Monetário Nacional, acrescida de 11,95% (onze inteiros 
e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano (“Spread da Primeira e Terceira 
Série”), com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, incidentes 
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário não 
amortizado, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série ou das 
Debêntures da Terceira Série, conforme o caso, e pagos ao final de cada 
Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão); 2) Sobre 
o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da 
Quarta Série ou seu respectivo saldo, conforme o caso, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) 
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over 
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no 
informativo diário disponível em sua página na Internet (http: // 
www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa 
equivalente a 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto 
com a Taxa DI, “Remuneração da Segunda e Quarta Série”, e em conjunto com 
a Remuneração da Primeira e Terceira Série, “Remuneração”), calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 
desde a respectiva Data de Liquidação ou desde a última data de pagamento da 
remuneração, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. g) 
Pagamento da Remuneração das Debêntures: O pagamento efetivo da 
Remuneração será feito em parcelas mensais e consecutivas, sem carência, (a) 
a partir da Data de Emissão para as Debêntures da Primeira Série e para as 
Debêntures da Segunda Série, sendo o primeiro devido no 30º (trigésimo) dia 
subsequente ao da Data de Emissão e o último na Data de Vencimento, e (b) a 
partir da respectiva Data de Liquidação para as Debêntures da Terceira e das 
Debêntures da Quarta Série, sendo o primeiro pagamento devido no 30º 
(trigésimo) dia subsequente ao da respectiva Data de Liquidação e o último na 
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Data de Vencimento; ressalvadas as hipóteses em que ocorrer o resgate 
antecipado, ou ainda o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da 
Escritura de Emissão. A Companhia e o agente fiduciário da Emissão deverão 
celebrar um aditamento à Escritura de Emissão para constar expressamente o 
dia do primeiro pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira e das 
Debêntures da Quarta Série, sem necessidade de qualquer aprovação dos 
Debenturistas, tampouco de nova aprovação societária da Emissora; h) Resgate 
Antecipado Facultativo: As Debêntures poderão ser facultativamente resgatadas, 
a qualquer tempo, em sua totalidade (mas não parcialmente), em moeda corrente 
nacional (“Resgate Antecipado Facultativo”), a critério da Companhia, por meio 
de envio de comunicação individual à totalidade dos debenturistas ou de 
publicação de comunicado aos debenturistas, com cópia para o Agente 
Fiduciário e para a CETIP, com, no mínimo, 15 (quinze) Dias Úteis de 
antecedência, informando a data do Resgate Antecipado Facultativo e qualquer 
outra informação relevante aos debenturistas, mediante pagamento (a) em 
relação às Debêntures da Primeira Série e Debêntures da Terceira Série, do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira e das Debêntures da Terceira 
Série (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), acrescido da 
Remuneração da Primeira e Terceira Série, calculada pro rata temporis desde a 
respectiva Data de Liquidação das Debêntures da Primeira Série e das 
Debêntures da Terceira Série (ou desde a última data de pagamento da 
remuneração, conforme o caso) até a data do efetivo resgate antecipado, 
acrescido de um prêmio positivo calculado de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão (“Valor de Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira 
e Terceira Série”); e (b) em relação às Debêntures da Segunda Série e 
Debêntures da Quarta Série, do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável), acrescido da Remuneração das 
Debêntures da Segunda e Quarta Série, calculada pro rata temporis desde a 
respectiva Data de Liquidação ou a data de pagamento da remuneração das 
Debêntures imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do efetivo 
Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate Antecipado das Debêntures 
da Segunda e Quarta Série”), acrescido dos demais encargos devidos e não 
pagos pela Companhia (“Valor de Resgate Antecipado das Debêntures”). (ii)  
Aprovou a ratificação das demais características relacionadas à Emissão, 
conforme deliberação havida na RCA nº 309; e (iii)  Autorizou a Diretoria da 
Companhia a negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis 
à Emissão e praticar todos os atos necessários à implementação das 
deliberações acima, podendo, inclusive: (a) celebrar a Escritura de Emissão e 
qualquer outro documento relacionado à Emissão, inclusive o aditamento à 
Escritura de Emissão, no caso da Condição Suspensiva não ter se verificada no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão ou para 
constar expressamente o dia do primeiro pagamento da Remuneração das 
Debêntures da Terceira e das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso; (b) 
elaborar, em conjunto com os coordenadores da Oferta Restrita, o plano de 



ATA/RCA nº 311, de 3/11/2015 – Fl. 5 

distribuição das Debêntures; e (c) contratar os prestadores de serviços inerentes 
às Debêntures e à Oferta Restrita, incluindo instituições financeiras autorizadas a 
operar no mercado de capitais para estruturar e coordenar a Oferta Restrita, 
banco liquidante, escriturador mandatário, agente fiduciário, banco depositário, 
assessores legais, agência de classificação de risco, e os sistemas de 
distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primários e 
secundários; e (iv)  Ratificou todos os atos já praticados pela Diretoria com 
relação às deliberações acima.   Segundo Item da Ordem do Dia : Outros 
Assuntos de Interesse da Sociedade .  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, Nery Antonio Nader, Roberto Schulz, Renato Luiz Hinnig, 
Patrícia Guiliani e Odair Rogério da Silva, e vai assinada pelos Senhores 
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 16, às fls. 46 a 49. 
 
 
 
 
 
 

VALTER JOSÉ GALLINA 
Presidente do Conselho de Administração 

Diretor-Presidente da Sociedade 
 
 
 
 
 
 

RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 

 
 


