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RELATÓRIO DESCRITIVO – EXERCÍCIO 2012: 

 

 
Senhores Associados: 

 

No intuito de relatar a situação Contábil, econômica e Financeira da ASTECOR, no 

Exercício Social 2012, eis as seguintes considerações: 

 

1 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

Encerramos o exercício social de 2012 com as contas equilibradas. Após as ações e 
os eventos realizados ao longo de ano de 2012, os saldos financeiros em 31 de 
dezembro de 2012, foram os seguintes: 
 

Banco Conta Corrente/Caixa.......................................R$   3.362,96 

Banco Conta Aplicações Financeira............................R$ 11.091,34   

Contas a Pagar............................................................R$   1.570,56 

 

No item contas a pagar constam obrigações vencíveis no decorrer no ano calendário 
2013, oriundas, principalmente, de despesas realizadas com a confraternização de 
final de ano. Este montante não representa uma situação de insuficiência de caixa e 
sim, resultado de negociação na aquisição de materiais e serviços, no intuito de 
mantermos nossas contas equilibradas, tanto na conta corrente quanto na conta de 
aplicações financeiras, com a intenção de geração de receitas.     
 

2 – SITUAÇÃO ECONÔMICA:  

 

A ASTECOR teve receita bruta em 2012 no valor de R$ 43.029,23 (quarenta e três 

mil, vinte e nove reais e vinte e três centavos), com a seguinte composição de 

contas e saldos:  

 

Mensalidade de Associados.........................................R$ 38.343,05  

Receita de Aplicações Financeiras...............................R$     846,18                                                                                                               

Receita de Acompanhantes – Festa Final de Ano......  R$  3.840,00  

 

As Despesas Operacionais totalizaram R$ 35.191,71, sendo compostas das 

seguintes Contas, com valores e percentuais: 

 

Confraternização de final de ano ................................R$ 20.164,82 - 57,50%  

Prêmios e brindes aos associados..............................R$   9.399,00 - 27,00% 

Outros eventos realizados...........................................R$   1.567,32 - 4,50%  
Outras despesas administrativas.................................R$   3.837,57 - 11,00% 
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Percebemos que os custos e despesas da Entidade, em 2012, representaram em 

torno de 82% (oitenta e dois por cento) da receita faturada. O resultado teve um 

superávit de R$ 7.837,52 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), perfazendo em torno de 18% (dezoito por cento) da Receita Faturada.   

 

3 - AÇÕES REALIZADAS EM 2012: 

 

 1 – Reunião de Posse Diretoria 2012/2014 

 

Realizada em setembro de 2012 no Auditório da CORSAN, com a presença 

de mais de 70 pessoas, e contando com a participação do Diretor Administrativo 

André Passos, do Diretor Técnico Antonio Gomes e do Diretor de Operações 

Ricardo Rover, que representaram a Diretoria Colegiada.  

 

 

 
 

 

 

 2 – Seminário “Saneamento Básico e seus desafios” 

 

Em consonância com a missão da CORSAN que é “ser referência na 

qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
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sanitário no Brasil”, a ASTECOR realizou em 30 de outubro este seminário visando 

propiciar aos técnicos científicos da CORSAN aprimorarem seus conhecimentos, 

interagirem, refletirem, discutirem e buscarem esclarecimentos referentes aos 

desafios impostos aos profissionais que atuam em Saneamento Básico com o 

advento da Lei 11.445, Programa de Aceleração do Crescimento, privatizações, 

PPPs e agências reguladoras. 

 O Seminário contou com mais de 80 associados, que se deslocaram em 

ônibus cedido pelo SITEL, que também proporcionou o almoço e o coffe break. O 

evento teve a seguinte programação: 

 

09h45min – “ A Lei 11.445 e suas implicações “ 

Palestrante: Eng. José Homero Finamor - Chefe do DENEPRO/SUPRIN 

 

10h45min –  “ Esgotamento Sanitário e suas alternativas” 

Palestrante: Eng. Gérson Cavassolla – Superintendente da SUPRO  

 

13h – “ A política Estadual do Saneamento “ 

Palestrante: Eng. Guilherme Barbosa – Diretor de Saneamento/SEHABS 

 

14h – “ A CORSAN em tempos de PMI, PPP, PAC e Privatizações “ 

Palestrante: Eng. Arnaldo Dutra – Presidente da CORSAN 

 

15h30min – Visita técnica as empresas SITEL 
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 3- Reunião Presidente CORSAN 

 

Em 09 de outubro a Diretoria da ASTECOR reuniu-se com o Presidente 

Arnaldo Dutra, onde procurou levar ao Presidente a preocupação da ASTECOR com 

o alto índice de descontentamento dos Técnicos Científicos no que tange a baixa 

remuneração e a consequente não retenção dos bons profissionais na empresa. 

Também foi solicitado o retorno da solenidade dos jubilados, onde o Presidente 

informou naquele momento que tal evento seria retomado no próximo aniversário da 

CORSAN em 2013. Por fim foi requerida a participação da ASTECOR nos trabalhos 

que estão sendo realizados na readequação do PCES. Tal reivindicação foi 

formalizada em conjunto com as demais associações e ficou garantida a 

participação. 

 

 

 

 4 - Festa de Final de Ano:  

 

A tradicional festa de confraternização da ASTECOR, foi realizada no dia 30 

de novembro, num dos locais mais seletos de Porto Alegre, a Sociedade Germania, 

com a presença de mais de 140 pessoas, os convidados degustaram um jantar 

maravilhoso preparado pelo Chef Lucio, disputaram brindes em sorteios e ao embalo 

das canções do músico Carlos Dias e espumante Salton divertiram-se e 

confraternizaram-se até as 02 horas da manhã. 
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 5 – Presente de Natal:  

 

Ao presentear os seus associados neste Natal, a ASTECOR procurou 

desenvolver um brinde que fosse diferenciado, pessoal e com a marca da 

ASTECOR, e que tivesse utilidade no dia a dia do associado. Para tanto foi entregue 

a cada um dos associados um PenCArd, personalizado com a marca ASTECOR e o 

nome do associado, contendo 08 GB de memória, e nele foi inserido uma pasta com 

todas as fotos dos eventos realizados no ano para que os associados possam 

visualizar as ações. 

 

  

 6- Novos Sócios: 

 

 Foi desenvolvido um trabalho que contou com toda a diretoria no sentido de 

buscar novos associados para a ASTECOR, e este trabalho resultou num salto de 

90 associados para 158 associados, o que dá muita mais representatividade a 

associação. Este trabalho será incrementado em 2013 tendo como meta atingir o 

número mínimo de 200 associados 
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 7- Site ASTECOR: 

 

 O Site da ASTECOR, www.astecor.com.br, foi revitalizado e o associado pode 

conferir com maior agilidade e clareza as ações e eventos desenvolvidos.  

 

 

 8- Seminário Binacional e Interestadual sobre PPPs: 

 

 A ASTECOR participou como apoiadora do Seminário Binacional e 

interestadual sobre PPPs organizado pelo SINDIÁGUA, nos dias 24 e 25 de 

setembro, onde além da participação da Diretoria no evento, investimos o valor de 

R$ 500,00 como patrocínio. 

 

 A ASTECOR teve um importante viés de relacionamento com a Diretoria da 

CORSAN, os seus associados e com a comunidade em geral. 

 

 Sempre estamos atentos aos acontecimentos e às contingências, as quais a 

CORSAN está enfrentando e a qualquer momento, poderemos intervir, sempre no 

interesse maior de nossos Associados, que é o fortalecimento da nossa 

Empregadora e também da nossa categoria como Técnicos Científicos de uma das 

maiores Empresas de Saneamento da América Latina.. 

 

 

 

 

 

 

ADM. HOMERO JOSÉ BATISTA 

 

PRESIDENTE DA ASTECOR. 

 

http://www.astecor.com.br/

