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ATA DA TRECENTÉSIMA QUINTA (305ª) REUNIÃO DO CONSEL HO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos treze dias do mês de abril de 2015, 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: Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nery Antonio 
Nader, Roberto Schulz, João Eduardo De Nadal, Renato Luiz Hinnig e Patrícia 
Guiliani, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo 
o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, 
consoante convocação da Presidência. Devido à impossibilidade de participação 
do Presidente em razão de outros compromissos que exigiram a sua presença, a 
Presidência dos trabalhos foi conduzida pelo Conselheiro Pedro Bittencourt Neto 
nos termos do artigo 9º do Regimento Interno. Abrindo os trabalhos o Senhor 
Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos e autorizando, na 
sequência, o ingresso na sala de reuniões de  representantes dos Sindicatos dos 
empregados, os quais apresentaram documento intitulado “Carta Aberta aos 
Catarinenses” externando suas preocupações e o desejo de permanência e 
continuidade da atual Diretoria em razão de notícias divulgadas pela imprensa 
indicando a possível substituição do Diretor Presidente da Sociedade. O 
Presidente recebeu o documento e informou que será providenciado o 
encaminhamento ao Governador do Estado. Prosseguindo, o Presidente 
convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar 
a presente reunião na forma regimentar e solicitou a leitura da Ordem do Dia, 
com o seguinte teor: I – Proposta de destinação dos resultados do exercício 
encerrado em 31/12/2014; II – Referendar Resolução nº 003/2015 – 
Disponibilização para venda ou leilão de bens imóveis; III – Referendar 
Resolução nº 045/2015 – Extinção das Agências de São José do Cedro e Praia 
Grande; IV – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Dando início aos 
trabalhos, o Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia : Que 
trata da Proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 
31/12/2014: Foi solicitada a presença do Diretor Financeiro e de Relações com o 
Mercado, Laudelino de Bastos e Silva, e do Gerente Contábil, José da Silva 
Borges, que explanaram a matéria. Os conselheiros acolheram por maioria 
absoluta de votos, a proposta de distribuição dos lucros do exercício de 2014 
elaborada pela Diretoria Executiva, registrando-se o voto diferenciado do 
Conselheiro Jucélio Paladini, que propôs que o lucro obtido pela empresa fosse 
integralmente reinvestido em ações de saneamento, e recomendaram a sua 
aprovação à 45ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas – AGO, iniciada no 
dia 1º/4/2015, com fechamento programado para 15/4/2015, com o seguinte teor: 
O montante do lucro econômico auferido no exercício foi da ordem de R$ 
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74.733.808,15 e a proposta de destinação é a seguinte: Reserva Legal: R$ 
3.736.690,41 – 5%; Dividendos (acionistas): R$ 16.8 17.672,73 – 22,5%; Reserva 
de Lucros a Realizar: R$ 50.453.018,20 - 72,5%; Rea lização da Reserva de 
Reavaliação do Ativo Permanente: R$ 3.726.426,81 – 5%.  1) Reserva Legal – 
Constituída no valor de R$ 3.736.690,41 em conformidade com a Lei das 
Sociedades por Ações e do Estatuto Social, correspondente a 5% (cinco por cento) 
do lucro do exercício. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de 
capital ou para compensação de prejuízos. O Saldo em 31/12/2014 foi de R$ 
9.965.690,93. 2) Dividendos (acionistas) – O Estatuto da Companhia prevê a 
distribuição de dividendos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento), destinados 
aos acionistas na proporção das ações que os mesmos possuírem, prevê ainda no § 
2º do seu art. 7º, que cada ação preferencial tem o direito ao recebimento de 
dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária, bem 
como a distribuição de quaisquer outros proventos em igualdade de condições com 
as ações ordinárias. Sendo assim, deverá ser considerado para pagamento como 
dividendo integral do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o valor 
de R$ 0,02239820 para cada ação ON e R$ 0,02463802 para cada ação PN. 

Acionista Nº Ações ON Nº Ações PN Total Dividendos

Estado de Santa Catarina 221.413.722             237.722.771         10.816.289,28R$          

SC Parcerias  64.451.065               64.451.112           3.031.536,21R$            

Celesc 55.358.800               55.357.200           2.603.829,77R$            

Codesc 16.315.575               -                      365.439,58R$               

Pessoas Físicas e Jurídicas 8.054                       16.133                 577,88R$                     

Totais 357.547.216             357.547.216         16.817.672,73               
Obs: Na base de cálculo dos Dividendos são deduzidos os valores de R$ 3.726.426,81 relativos à    

realização da Reserva de Reavaliação do Ativo e de R$ 3.736.690,41 da Reserva Legal. 
2.1) Considerando o volume de investimentos previstos para o exercício de 2015 e 
para os anos subsequentes (PPA), o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva vêm propor aos acionistas Estado de SC, SCPar, CELESC e CODESC, 
que sobre o valor do incremento do DFC/2014 (R$ 6.338,091,00), sejam pagos os 
dividendos em espécie, proporcional ao quantitativo de ações que possuem e que o 
valor remanescente dos dividendos (R$ 10.479.003,84) sejam revertidos para 
integralização como futuro aumento de capital da CASAN. Propõem também que o 
pagamento dos dividendos seja realizado em quatro parcelas iguais, nos dias 
15/6/2015, 30/8/2015, 30/9/2015 e 30/10/2015. O pagamento dos dividendos aos  
demais acionistas minoritários (R$ 577,88), será integralmente quitado em 
15/6/2015, com base no lucro líquido.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Acionistas Nº de Ações 
ON 

Nº de Ações 
PN 

Dividendos cfe. 
Estatuto (25%) 

Proposta 
Dividendos 

Valor para 
Futuro 

Aumento de 
Capital 

Estado de Sta. Catarina 221.413.722 237.722.771 10.816.289,28 4.076.486,09 6.739.803,20 
SCPar 64.451.065 64.451.112 3.031.536,21 1.142.536,96 1.888.999,25 
CELESC 55.358.800 55.357.200 2.603.829,77 981.341,32 1.622.488,45 
CODESC 16.315.575 0 365.439,58 137.726,64 227.712,94 
Pessoas Físicas e 
Jurídicas (*) 8.054 16.633 577,88 577,88 0,00 

TOTAL 357.547.216 357.547.216 R$16.817.672,73  R$6.338.668,89  R$10.479.003,84  
(*) Pgto cfe. Estatuto CASAN      
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3) Reserva para o Plano de Investimento - A Administração propõe a 
destinação de R$ 50.453.018,20 dos lucros do exercício para compor a Reserva 
destinada ao Plano de Investimentos em projetos de construção e expansão dos 
sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, conforme 
estabelecido nos planos de Investimentos da Companhia. O saldo deste fundo 
em 31/12/2014 é de R$ 7.293.170,44. 4) Realização da Reserva de 
Reavaliação do Ativo Permanente  - Do Lucro Líquido auferido no exercício foi 
deduzida a importância de R$ 3.736.690,41, relativo à realização do crédito fiscal 
junto ao Fisco da União, gerado por  conta  da  reavaliação monetária do 
Patrimônio Permanente da Companhia. Este valor não pode ser distribuído como 
dividendos, por força do RIR. Obs.: Participação para os Administradores 
(Participação Estatutária) – O Conselho de Administração não irá apresentar 
proposta para participação nos lucros do exercício aos administradores da 
Companhia, apesar de haver previsão estatutária.  Segundo Item da Ordem do 
Dia: Referendar Resolução nº 003/2015 – Disponibilização para venda ou leilão 
de bens imóveis. O assunto foi retirado de pauta para melhor instrução. Terceiro 
Item da Ordem do Dia : O Conselho ratificou a decisão constante da Resolução 
nº 045/2015, referente à extinção das seguintes Agências: São José do Cedro, 
NIRE: 4290067631-5, CNPJ: 82.508.433/0097-69; Rua Padre Aurélio, nº 251, 
Centro, CEP 89930-000, e seus respectivos Distritos/Vilas (Mariflor e Padre 
Réus), e a transferência da subordinação do Distrito Operacional de Princesa da 
Agência de São José do Cedro para a Agência de Guarujá do Sul; e Praia 
Grande, NIRE: 4290015242-1, CNPJ: 82.508.433/0157-34, Rua Irineu 
Bornhausen, nº 649, Centro, 88990-000, e seu respectivo Distrito/Vila (Cachoeira 
de Fátima), em função da municipalização dos Sistemas. Quarto Item da Ordem 
do Dia : Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Fazendo uso da palavra, o 
Conselheiro Renato Hinnig fez as seguintes solicitações que foram acatadas 
pelos demais Conselheiros: a) elaboração de um calendário anual das reuniões 
do Conselho, visando com isso compatibilizar a agenda em face de outros 
compromissos; b) os documentos relativos aos assuntos que serão discutidos em 
reunião devem ser encaminhados aos Conselheiros com antecedência e 
instruídos inclusive com pareceres técnicos para que possam ser devidamente 
analisados; c) sobre a disposição final dos resíduos sólidos da Região 
Metropolitana da Grande Florianópolis, questionou se já existe alguma ação por 
parte da Companhia e foi solicitada a presença, na próxima reunião, do Diretor 
de Operação e Meio Ambiente para prestar esclarecimentos. Foi informado pelo 
Secretário que o Presidente está tratando do assunto; d) a apresentação de 
relatórios, por área, contendo o planejamento da Companhia e os principais 
indicadores visando subsidiar, especialmente, os novos Conselheiros. 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, Jucélio Paladini, Nery Antonio Nader, 
Roberto Schulz, João Eduardo De Nadal, Renato Luiz Hinnig e Patrícia Guiliani, 
e vai assinada pelos Senhores Presidente e pelo Secretário, com a 
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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. 08 a 11. 
 
 
 
 
 

PEDRO BITTENCOURT NETO 
Conselheiro no exercício da Presidência 

 
 
 
 
 
 
 

RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 

 
 
 


