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ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA (327ª) REUNIÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2017, 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, Luiz Mário Machado e Adriano Zanotto, 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, registrando a ausência justificada do Conselheiro 
Odair Rogério da Silva que se encontra em tratamento de saúde. Em seguida, 
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 – Assuntos Gerais – Outros Assuntos de interesse da 
Sociedade. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou para o Primeiro item 
da Ordem do Dia: Assuntos Gerais – Outros Assuntos de interesse da Sociedade. 
O Presidente deu conhecimento sobre as ações que foram implementadas visando 
garantir o pleno abastecimento dos municípios mesmo em condições de estiagem 
prolongada no Estado. Esclareceu que não ocorreu nenhum evento digno de nota 
que comprometesse a distribuição de água, graças ao planejamento e os 
investimentos que foram aportados, tais como a instalação do flocodecantador, o 
que possibilitou trazer mais 1.000 l/s de água do manancial de Cubatão e as 
melhorias operacionais realizadas na maioria dos SAAs. Destacou também o 
trabalho incansável dos colaboradores, especialmente da área operacional, 
representados pelo Técnico Pedro Joel Horstmann, que incluiu o sistema de rodízio 
no abastecimento, principalmente na região da Bacia do Itacorubi, demonstrando 
assim o momento especial e diferenciado que atravessa a CASAN. Discorreu 
também sobre a problemática das obras da Estação de Tratamento de Esgotos do 
Rio Tavares, que foi obstaculizada por ações do ICMBio junto a FATMA, a qual já 
havia liberado as licenças ambientais com a anuência do ICMBio Nacional. Trata-se 
de recursos a fundo perdido e que terão que ser devolvidos à União se a obra não 
tiver prosseguimento até o mês de dezembro próximo. Destacou que a Empresa 
contratada teve que suspender os trabalhos e o atraso na execução já remonta a 6 
(seis) meses. Caso a situação persista, o fluxo financeiro e o planejamento da 
Companhia ficarão comprometidos. Informou ainda que na próxima semana será 
realizada reunião com a FATMA para resolução do impasse criado pelo ICMBio 
local, sendo que o Conselheiro Adriano Zanotto, atendendo recomendação, se 
comprometeu a representar o Conselho juntamente com o Presidente.  Destacou 
que se não for possível reverter à situação administrativamente, vai orientar os 
procuradores da CASAN a ingressarem na justiça com pedido de liminar. O 
Presidente citou também as obras de esgotos dos Bairros Próspera e São Luiz, em 
Criciúma, cujas manifestações e exigências por parte da população e da Prefeitura 
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estão prejudicando o cronograma, sendo que as tratativas visando à definição para 
continuidade das obras estão sendo realizadas pelo Diretor de Operação e Meio 
Ambiente, Paulo Roberto Meller. Por último, o Presidente citou o Prêmio Ambiental 
Fritz Müller da FATMA, conquistado em decorrência de ações de recuperação de 
área ambiental alusivo ao Projeto Iberê, uma parceria formada pela CASAN e 
Municípios da Região Oeste. Na sequencia, o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto, 
pedindo a palavra, manifestou sua satisfação pela realização do 1º Congresso 
Catarinense de Saneamento, evento técnico ocorrido recentemente por iniciativa da 
CASAN, que em sua opinião merecia ter sido melhor divulgado/explorado pela 
Imprensa local destacando a qualidade das apresentações e dos palestrantes 
convidados e, especialmente, pela participação acadêmica,  que foi surpreendente, 
parabenizando a todos os envolvidos na organização do evento. 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, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antônio Nader, Roberto Schulz, Luiz 
Mário Machado e Adriano Zanotto, 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 18, às fls. 
33 a 34.  
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