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RELATÓRIO DESCRITIVO – EXERCÍCIO 2013 

 

 

 

Senhores Associados 

 

 

 

No intuito de relatar as atividades realizadas, bem com situação Contábil, 

Econômica e Financeira da ASTECOR, no Exercício Social 2013, 

apresentamos a seguir as seguintes informações: 

 

1 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

Encerramos o Exercício Social de 2013 com as contas equilibradas. Neste ano 
foram realizados dois grandes eventos. A participação de 12 associados no 
Congresso da ABES em Goiana e a Festa de Final de Ano. Após estes 
eventos, os saldos financeiros, em 31 de dezembro de 2013, foram os 
seguintes: 
 

Saldo em Caixa R$      10,50 

Banco Conta Corrente/Caixa R$      81,86 

Banco Conta Aplicações Financeiras R$ 7.035,43 

Serviços Contábeis a Pagar R$    945,00 

Contas a Pagar R$ 1.543,56 

 

No item Contas a Pagar, constam obrigações vencíveis no decorrer no ano 
calendário 2014, oriundas, principalmente, de despesas realizadas com a festa 
de fim de ano. Observa-se saldo em caixa de valor mínimo, tendo em vista que, 
as economias, obtidas em função da ótima negociação na aquisição de 
materiais e serviços, foram investidas em aplicações financeiras, na intenção 
de geração de receitas.   
 

2 – SITUAÇÃO ECONÔMICA:  

A ASTECOR teve uma receita bruta, em 2013, de R$ 62.828,40 (Sessenta e 

dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), com a seguinte 

composição de contas:  

 

Mensalidade de associados R$ 52.153,53 

Receita de aplicações financeiras R$  1.004,82 

Receita do acompanhantes na festa de final de ano R$ 3.670,05 

Receita dos participantes no custeio ABES 2013 R$    6.000,00 
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As Despesas Operacionais totalizaram R$ 69.912,91, sendo compostas das 

seguintes contas: 

 

Item Valor – R$ Percentual 

Festa de final de ano 29.377,44 42% 

Prêmios e brindes aos associados              14.157,57 20% 

Despesas com o Congresso da ABES 2013 23.782,80 34% 

Outras despesas administrativas 2.595,10 04% 

 

Os Custos e despesas da Entidade, em 2013, superaram a Receita em torno 

de 11% (onze por cento). O resultado foi um déficit de R$ 7.084,51 (sete mil e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Tal déficit foi em decorre do 

investimento na participação do Congresso da ABES, evento que não é 

realizado todos os anos. O valor foi coberto com o superávit dos anos 

anteriores.  

 

3 – AÇÕES REALIZADAS:  

Em 2013 a participação da ASTECOR foi decisiva para a união e crescimento 

profissional da classe dos Técnico-Científicos, sempre esteve atenta aos 

acontecimentos e às contingências, às quais a CORSAN e os Técnico-

Científicos estiveram enfrentando e interviu, sempre no interesse maior de 

nossos associados, que é o fortalecimento da nossa Empregadora e também 

da nossa categoria como Técnico-Científicos de uma das maiores Empresas 

de Saneamento do Brasil. 

 

Entre as ações, destacamos as mais importantes: 

 

3.1 – CONGRESSO ABES 2013 

Após uma longa negociação com a Diretoria Executiva da CORSAN, 

conseguimos aprovar uma cota de 12 associados para representar a 

ASTECOR no 27ª Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

O Congresso foi realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - ABES, e os participantes democraticamente, foram escolhidos, via 

sorteio, os quais tiveram a oportunidade de crescer profissionalmente, 

assistindo a palestras, debates, painéis e interagindo com profissionais de 

outras empresas. 
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3.2 – PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE - PMI 

Realizado encontro com os Técnico-Científicos responsáveis pelo Programa de 

Manifestação de Interesse, que lotou o auditório e dirimiram dúvidas, 

esclarecendo e desmistificando informações referentes aquele programa, as 

quais eram fonte de interesse de todos os Técnico-Científicos. 
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3.3 – GRATIFICAÇÃO TÉCNICO-CIENTIFICOS 

 

A participação da ASTECOR nas reuniões com a Presidência da CORSAN foi 

de suma importância para a aprovação da Gratificação de Estímulo Técnico a 

todos os Técnico-Científicos. Em cada reunião da ASTECOR com a 

Presidência, de forma profissional e com dados científicos, demonstrou-se a 

defasagem salarial e a preocupação com o êxodo do quadro Técnico da 

Empresa para outras entidades. 

 

3.4 – FESTA DE FINAL DE ANO:  

 

Realizada num dos locais mais seletos de Porto Alegre, sendo organizada por 

competentes profissionais do ramo, com excelente gastronomia, bebidas, 

incluindo espumante a noite toda, acompanhamento musical com DJ e música 

ao vivo, tudo registrado em fotos, as quais estão disponíveis no site da 

ASTECOR. E, ainda, neste ano tivemos como destaque as Ilhas de Sushis e os 

Bartenders, que propiciaram um maior entrosamento dos associados. Além de 

dispensar do pagamento do valor do acompanhante os Associados que 

residem fora da Grande Porto Alegre, como incentivo a sua participação. 
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3.5 – PRÊMIOS DURANTE A FESTA:  

Além de proporcionar o Presente de Final de Ano a todos os associados, a 

ASTECOR brindou os que prestigiaram a Festa de Final de Ano, com sorteios 

de brindes como Televisão e Tablet, no intuito, sempre, de integração, 

valorização e fortalecimento da nossa ASTECOR. Os brindes foram 

patrocinados pela nossa parceira Saúde Pas. 

 

 

 

3.6 – PRESENTE DE NATAL ASTECOR: 

Neste ano, após decisão unânime em assembleia geral, a ASTECOR investiu 

um valor maior no presente de final de ano, beneficiando todos os associados e 

não somente os que estavam presentes na festa de final de ano. 
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3.7 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ASTECOR; 

Com a participação de vários associados, além da Diretoria, foi desenvolvido 

um trabalho, onde se definiu o Planejamento Estratégico da  ASTECOR para 

os próximos anos, o qual vai nortear as ações a serem realizadas pela 

Associação. O trabalho pode ser visualizado no site ASTECOR. No 

Planejamento estratégico foi definido a missão, visão e valores de nossa 

Associação, a saber: 

 

Missão – Fomentar o desenvolvimento técnico-científicos dos associados e 

participar de atividades políticos-institucionais de gestão do saneamento 

ambiental, contribuindo para o fortalecimento da CORSAN e do crescimento 

sustentável da sociedade. 

 

Visão – ser reconhecida como entidade de referência para a melhoria da 

gestão do saneamento ambiental, através do conhecimento técnico-científico. 

 

Valores 

 

 Ética 

 Integração e bem estar social 

 Valorização da atividade técnico-científica 

 Transparência 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico e cultural 

 Credibilidade 

 

 

3.8 – PALESTRA COM A DIRETORIA DA FUNDAÇÃO CORSAN 

Visando apresentar a Fundação e o Plano de Benefícios  aos Associados da 

ASTECOR e demais empregados da  SEDE, convidamos a Diretoria da 

Fundação para realizar uma palestra efetivada no dia 09 de novembro de 2013. 

 

 

3.9 – CRIAÇÃO DA CÂMERA TÉCNICA PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA 

Após a palestra da Fundação foi criada a primeira Câmara Técnica da 

ASTECOR, denominada Câmara Técnica Previdência Privada Fechada. A 

formação de Câmaras Técnicas é decorrente do planejamento estratégico da 

ASTECOR, cuja missão é fomentar o desenvolvimento técnico-científico dos 

associados e participar de atividades políticos-institucionais de gestão do 

saneamento ambiental, contribuindo para o fortalecimento da CORSAN e do 

crescimento sustentável da sociedade. Na estratégia Sustentabilidade, um dos 

objetivos que é fomentar a convergência do conhecimento dos Técnico-
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Científicos. Também se insere neste contexto outro objetivo é fomentar a 

profissionalização. A fim de cumprir tais objetivos foi criada a primeira Câmara 

Técnica. 

  

Os Objetivos da Câmara é constituir um grupo que tem como finalidade: 

 desenvolver e treinar os participantes em assuntos relacionados com 
previdência privada fechada; 

 preparar seus membros de forma que detenham o conhecimento e a 
aptidão necessárias a gestão e/ou direção   da Fundação Corsan; 

 obter a certificação necessária aos membros participantes; 

 debater  assuntos relacionados a Fundação Corsan, bem como propor 
alternativas aos desafios que o segmento vier a apresentar. 

 

 

 

 

 

Adm. Homero José Batista 
Presidente da ASTECOR 


