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ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (312ª) REUNIÃO D O 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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: Valter José Gallina, Pedro 
Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Roberto Schulz, 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. 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 – Referendar a Resolução/CA nº 012/2015 – Projeto Zera Dívida 
com a CASAN. II – Referendar a Resolução/CA nº 013/2015 – Operação de Crédito 
“Ponte” – Conta Corrente Garantida. III – Apresentação da Diretoria de Operação e 
Meio Ambiente. IV – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Dando início aos 
trabalhos, o Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia : 
Referendar a Resolução/CA nº 012/2015 – Projeto Zera Dívida com a CASAN: O 
Conselho, considerando a exposição de motivos da Diretoria Comercial referente à 
existência de créditos não recuperados e a necessidade de atender as 
recomendações do Tribunal de Contas do Estado, com relação à recuperação de 
receita de consumidores em débito com a Companhia; Referendou a Resolução nº 
012/2015 que autorizou a Diretoria Executiva a instituir o Projeto ZERA DÍVIDA com 
a CASAN , de acordo com as seguintes disposições: “Art. 1º  - Fica instituído o 
PROJETO ZERA DÍVIDA com a CASAN, com o escopo de incentivar a 
regularização de débitos de clientes ativos e inativos, instituídos por meio da 
emissão regular de fatura de água/esgoto com vencimento ocorrido até 31 de 
outubro de 2014. § 1º – O ZERA DÍVIDA com a CASAN  será 
normatizado/operacionalizado pela Diretoria Comercial por meio da Gerência 
Comercial e da Divisão de Receita. § 2º – A adesão ao ZERA DÍVIDA com a 
CASAN  é restrita aos usuários que tenham débitos vencidos até o mês 10/2014. 
Usuários que possuam faturas vencidas após esse mês, poderão optar pelo 
parcelamento conforme definido pela Resolução nº 174, de 30/10/2012.  Parágrafo 
Terceiro  – O ZERA DÍVIDA com a CASAN  será aplicado também aos usuários com 
ações administrativas e/ou judiciais em trâmite, devendo ser inclusas no 
parcelamento, após consulta junto à Procuradoria Geral, as respectivas custas e 
honorários do processo judicial, mediante autorização da Diretoria Executiva 
Colegiada, excetuando os casos em que o juízo já tenha emitido sentença favorável 
à CASAN ou já em fase de execução de sentença. Art. 2º  - O ingresso no ZERA 
DÍVIDA com a CASAN  dar-se-á por livre opção do cliente, pessoa física ou jurídica, 
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que fará jus ao regime especial de parcelamento de débitos, a ser formalizado em 
uma das agências da CASAN, válido para o período de 16 de novembro de 2015 até 
o dia 31 de março de 2016. § 1º - Os débitos existentes em nome do usuário optante 
serão consolidados/atualizados, tendo como data base a data de efetivação do 
parcelamento junto ao sistema comercial integrado.  § 2º - A consolidação 
abrangerá todas as faturas de água e esgoto vencidas até o mês 10/2014, em nome 
do usuário optante, incluindo os acréscimos com multa (2%), juros moratórios (1% 
a.m.), atualização monetária (INPC/IBGE) e outros encargos previstos à época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores. § 3º – Para as entidades assistenciais e 
filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, devidamente cadastrada na CASAN, a 
dívida total será atualizada conforme Resolução n° 174, de 30/10/2012, 
proporcionando a livre negociação por parte da Diretoria Comercial relativo ao valor 
da parcela à vista e a duração do parcelamento, limitando-o a até 60 parcelas 
mensais e subsequentes atualizadas monetariamente pela taxa Selic. § 4º – Para a 
adesão ao ZERA DÍVIDA com a CASAN  é obrigatória a atualização cadastral do 
USUÁRIO, junto ao sistema comercial da CASAN. § 5º - Para o cliente pessoa 
jurídica – condomínio (imóveis com convenção de condomínio) habilitar-se-á junto 
ao ZERA DÍVIDA com a CASAN , o responsável/síndico deve atualizar o cadastro 
pessoal e apresentar cópia autenticada da ata da reunião de eleição do  síndico, 
com observância da sua vigência. Para o caso de Administradora de Condomínio, 
deverá ser apresentada cópia autenticada do contrato com o condomínio solicitante 
do parcelamento. § 6º Em caso de imóvel sem convenção de condomínio, o 
parcelamento será efetivado mediante requerimento específico à CASAN 
devidamente preenchido com os dados do imóvel (cadastro) e assinado por pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos titulares com direito a voto. § 7º - 
O usuário ocupante de imóvel locado poderá aderir ao ZERA DÍVIDA com a 
CASAN , mediante apresentação do contrato de locação, e terá condicionada o 
número de parcelas ao período de vigência do referido contrato, sendo que a última 
parcela deverá ter vencimento 30 dias antes do término deste. § 8º - A opção pelo 
ZERA DÍVIDA com a CASAN , exclui qualquer outra forma de parcelamento 
inadimplente, exceto a prevista neste normativo e os débitos já parcelados serão 
consolidados pelo valor restante, nas regras aqui definidas. Art. 3º  - As dívidas, 
conforme está previsto nas resoluções das agências reguladoras, deverão ser 
agrupadas/consolidadas somente em nome dos usuários dos serviços, observando 
as diretrizes abaixo: a) Para usuários que optarem pelo parcelamento em até 24 
(1+23) parcelas no momento da atualização da dívida, será concedido o desconto de 
100% de juros e multas, devendo ser uma parcela de entrada e mais vinte e três 
parcelas nos meses de faturamento subsequentes. b) Para usuários que optarem 
pelo parcelamento em até 36 (1+35) parcelas no momento da atualização da dívida, 
será concedido o desconto de 80% de juros e multas, devendo ser uma parcela de 
entrada e mais trinta e cinco parcelas nos meses de faturamento subsequentes. c) 
Nas duas condições acima o usuário terá o vencimento da primeira parcela na data 
da assinatura do termo de acordo e confissão de dívida, e os descontos conforme 
tabela abaixo, porém para ambos os casos não será isentado a atualização 
monetária: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TABELA DE DESCONTOS  
Número de Parcelas  Juros de Mora  Multa  

01 a 24 100% 100% 
25 a 36 80% 80% 

d) O limite máximo do parcelamento é de até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 
consecutivas, conforme opção do usuário, sendo que a primeira parcela deve ser 
paga no ato de assinatura do termo de adesão e as demais cobradas por meio de 
fatura nas datas tradicionais de vencimento da fatura de água e esgoto. § 1º  – O 
valor mensal das parcelas será atualizado monetariamente pela variação do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) pró rata, sendo que as parcelas não 
poderão ser inferiores a: a) R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica; b) R$ 36,00 
(trinta reais) para pessoa física. § 2º - Nos casos de inadimplência de uma das 
parcelas, será cobrado os encargos moratórios tradicionais da CASAN, sendo, multa 
de 2% mais variação do INPC e juros de mora de 1% ao mês. Art. 4º  - A opção pelo 
ZERA DÍVIDA com a CASAN  sujeita o optante a: I – Confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos consolidados no Termo de Adesão ao ZERA DÍVIDA com a 
CASAN. II –  Pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem como das 
faturas de água/esgoto emitidas a partir da data de assinatura do Termo de Adesão 
ao ZERA DÍVIDA com a CASAN. Parágrafo Único –  A inadimplência de qualquer 
parcela pactuada junto ao ZERA DÍVIDA com a CASAN  e/ou das faturas 
posteriormente emitidas pelo fornecimento de água e coleta de esgoto sujeita o 
devedor, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, à inscrição do seu nome no 
cadastro de inadimplentes e/ou a suspensão do fornecimento de água (corte) e a 
ação de cobrança judicial.  Art. 5º  - O cliente optante pelo ZERA DÍVIDA com a 
CASAN  será excluído do referido projeto nas seguintes hipóteses: I – Inobservância 
de qualquer das exigências estabelecidas no Art. 4º.  II – Inadimplência de uma das 
parcelas por mais de 90 dias. III – Declaração de insolvência, decretação de falência 
ou extinção por liquidação da pessoa jurídica. Parágrafo Único  – A exclusão do 
cliente do ZERA DÍVIDA com a CASAN  implicará no cancelamento integral do 
Termo de Adesão, retornando os valores do débito ao status quo. Art. 6º  - 
Revogam-se as disposições em contrário”.  Segundo Item da Ordem do Dia : 
Referendar Resolução/CA nº 013/2015 – Operação de Crédito “Ponte” – Conta 
Corrente Garantida. O Conselho, considerando a exposição de motivos da Diretoria 
Financeira e de Relações com os Investidores; Referendou a Resolução nº 
013/2015, que autorizou a Diretoria Executiva a efetuar a Contratação da Operação 
de Crédito denominada “CONTA CORRENTE GARANTIDA”, e a cessão dos 
recebíveis como garantia da operação, a ser realizada junto ao Banco 
SANTANDER, de acordo com as seguintes características:  VALOR: R$ 
30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS); GARANTIA: 100% DE RECEBÍVEIS 
(DUPLICATAS) E ANUÊNCIA DO BANCO CENTRALIZADOR DA COBRANÇA; 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS, COM LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE ACORDO COM 
A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES; TAXA: CDI + 
0,44% AM OU 1,6% AM PRÉFIXADA. Terceiro Item da Ordem do Dia : 
Apresentação da Diretoria de Operação e Meio Ambiente. Foi solicitada a presença 
do Diretor de Operação e Meio Ambiente, Senhor Paulo Roberto Meller, que expôs 
ao Conselho as ações que estão sendo implementadas pela a área técnica, 
destacando-se o Programa de Eficiência Energética, que visa à redução dos custos 
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que são elevados com a utilização de energia elétrica nas Estações de Tratamento 
de Água e de Esgotos, apresentando planilha com o histórico de consumo e 
demanda registrada na ERAB Cubatão, no período de dezembro/2013 a 
novembro/2015. Acrescentou que tendo em vista que a referida unidade estava em 
sua plena capacidade, não houve a necessidade de manter as três bombas, sendo 
uma reserva, ligadas ininterruptamente, o que reduziu consideravelmente o 
consumo de energia neste mês de novembro. Esclareceu também que estão sendo 
desenvolvidos estudos pela equipe técnica para Geração de Energia, inclusive já 
existe projeto básico concluído e lançamento de processo licitatório para contratação 
de projeto executivo. Sendo questionado se há alguma ação sobre Gerenciamento 
de Risco na área de Meio Ambiente, o diretor informou que existe e relatou, 
especificamente, o programa de monitoramento que inclui visitas realizadas pelos 
técnicos da CASAN aos moradores da região próxima a barragem. Quarto 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 e Patrícia 
Guiliani, 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. 50 a 53. 
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