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RELATÓRIO DESCRITIVO – EXERCÍCIO 2015 
 
 
 
 

Senhores Associados 
 
 
 

No objetivo de relatar as atividades realizadas, bem com situação 
Contábil, Econômica e Financeira da ASTECOR, no Exercício Social 2015, 
apresentamos a seguir as seguintes informações: 

 
1 - EXERCÍCIO SOCIAL 2015 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos 
à apreciação dos Associados os relatórios de prestação de contas referente 
ao exercício social 2015. Eventuais dúvidas podem ser dirimidas com a 
Diretoria.   
 
  
 Gestores da ASTECOR 
 

Diretoria Executiva: 
Presidente ............................................ Homero José Batista 
Vice-Presidente .................................... Alberto Fernando Ferreira 

Amaral 
Diretor de Finanças .............................. Tiago Simon de Souza 

   Diretor Administrativo............................ Ciro Junior Vieira Gaertner 
 Diretor de Eventos ............................... Rogério Madrid Oliveira  

Diretora de Int. e Comunicação ........... Erlise Loraine Dullius 
 
Titulares do Conselho Fiscal  
Rogério Moacir Santiago dos Santos 
José Homero Finamor Pinto 
Márcia Vogt Duraes  

 
Suplentes do Conselho Fiscal 
Carina Oliveira da Cunha  
Marcelo Santos da Rocha  
Paulo Cesar Schommer 
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2 - GESTÃO FINANCEIRA 

 
Este relatório tem por objetivo apresentar a situação contábil, 

econômica e financeira da Associação dos Técnicos Científicos da Corsan - 
ASTECOR, no exercício social 2015. 

 
  

  2.1 - Situação Financeira: 

A ASTECOR encerrou o exercício social de 2015 com as contas 
equilibradas. Após a realização do mais importante evento, que é a festa de 
final de ano, os saldos financeiros em 31 de dezembro de 2015, foram os 
seguintes: 
  

Ativo 

Saldos em caixa 10,50 

Conta corrente 20,98 

Aplicações financeiras 13.480,03 

Passivo 

Obrigações de curto prazo 150,0 

 
 

2.2 - Situação Econômica:  

A ASTECOR teve a receita bruta no ano de 2015 de R$ 86.617,94  
(oitenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro 
centavos), com a seguinte composição de contas e saldos:  
 

Conta Saldo 

Mensalidade de associados R$ 64.315,10 

Receita Congresso da ABES R$ 11.200,00 

Receita de aplicações financeiras R$   4.722,61 

Receita de acompanhantes da festa final de 
ano 

R$   6.380,23 

Total R$ 86.617,94 

 
As despesas operacionais totalizaram R$ 98.924,05 (noventa e oito 

mil e novecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos),  compostas das 
seguintes contas, com valores e percentuais:                                 

 

Tipo de despesa Percentual Valor 

Confraterniza de final ano 41% R$ 40.125,86 

Brindes aos associados 10% R$   9.937,00 

Congresso da ABES 38% R$ 37.713,00 
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Informativo ASTECOR 6% R$   6.600,00 

Outras Despesas  5% R$  4.748,19                                                     
Total 100% R$ 98.924,05 

 
Durante o ano de 2015 os gastos superaram a receita em 14,21%, 

com resultado negativo (déficit) de R$ 12.306,11. Tal déficit foi decorrente 
da participação de um número expressivo de associados no Congresso da 
ABES.  
 
3 – AÇÕES REALIZADAS:  
 
3.1 – Edição de Jornal 

Durante o ano de 2015 a ASTECOR publicou, em caráter 
experimental a edição de nove edições um jornal informativo que circulou 
entre todos os técnico-científicos e gestores da CORSAN. As edições estão 
disponíveis no site www.astecor.com.  A continuidade de tal veículo está 
sob avaliação para verificar a sua viabilidade, principalmente em relação ao 
custo.  
 

 
 
 3.2 – Seminário de Benchmarking na Celulose Riograndense 

Em setembro de 2015. a ASTECOR realizou um seminário de 
Benchmarking junto a Celulose Riograndense, na cidade de Guaíba. O 
objetivo do seminário foi estimular e promover o desenvolvimento técnico-
científico dos participantes na gestão ambiental e no crescimento 
sustentável da sociedade. Na ocasião a Celulose Riograndense apresentou 
os planos que desenvolve no Estado e os investimentos feitos nos últimos 
anos, onde a Companhia foi quadruplicada, sendo uma das empresas de 
celulose mais modernas do mundo em termos fabril como em 
sustentabilidade. Os associados da ASTECOR puderam visualizar em uma 
visita técnica nas modernas instalações todo o processo produtivo, desde a 
chegada da madeira até o envelopamento da celulose produzida e como 
são realizadas as etapas desse processo, a logística e, ainda, como são 
operacionalizados os processos informatizados de controle. Também 

http://www.astecor.com/
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puderam visualizar os projetos que vem sendo desenvolvidos nos sistema 
nas áreas de tratamento de água, dos resíduos e de preservação do meio 
ambiente. Ao final da visita houve uma confraternização oferecida pela 
empresa, onde os participantes puderam tirar dúvidas relacionadas à visita, 
em conversas informais com os diretores e técnicos da Empresa. 
 

 
 
 
3.3 – Participação no Congresso da ABES 

A ASTECOR, representada por um grupo 15 pessoas, entre 
associados e membros da diretoria, esteve presente no 28º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA), realizado pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), no 
período de 04 a 08 de outubro no Rio de Janeiro. O evento reuniu 
entidades do setor, profissionais da área e o poder público de todo o país. 
A programação contemplou workshop, debates, palestras, apresentações 
de trabalhos técnicos, fóruns, campeonato de operadores e visitas técnicas. 
Diante das crises financeira e hídrica, o encontro tratou de uma agenda 
mínima para o saneamento nos próximos anos. Participaram do evento 
cerca de 5 mil profissionais da área do saneamento. O Congresso ocorreu 
juntamente com a 11ª Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento 
Ambiental (FITABES), na qual foram mostradas as principais novidades em 
tecnologia aplicada ao setor.  
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3.4 - Acompanhamento da Fundação 
Durante todo o ano de 2015 a ASTECOR deu sequência ao 

acompanhamento dos principais pontos que envolvem a gestão do plano 
de benéficos da Fundação Corsan. Este acompanhamento tem como 
objetivo conhecer e propor alternativas de solução nos principais desafios 
da gestão e que podem afetar os participantes. Neste sentido, houve 
intensa participação em conjunto com a Associação dos Aposentados da 
Fundação Corsan em relação a um Termo de Ajuste de Conduta – TAC 
assinado entre Fundação e PREVIC, o qual provocou alterações 
significativas nas regras existentes, com aumento de contribuições para 
determinadas categorias. Outro assunto acompanhado foi referente à 
alteração do método de financiamento e do plano de custeio, tendo 
inclusive encontros da Diretoria da Fundação para explicitar aos 
Associados as alterações realizadas. Também foi sugerida, junto à Direção 
da CORSAN, a indicação de associados da ASTECOR que detenham o 
conhecimento técnico adequado para compor a gestão da Fundação nos 
conselhos deliberativo e fiscal. As sugestões, na grande maioria foram 
acolhidas pela CORSAN.          
 
3.5 – Reunião com o Presidente da CORSAN 

No mês de abril a Diretoria da ASTECOR esteve reunida com Diretor-
Presidente da CORSAN para deseja-lhe boas vindas. Na ocasião, a 
Diretoria da ASTECOR destacou sua preocupação com a perda sistemática 
do conhecimento técnico que a Companhia vem enfrentando por não dispor 
de uma política de sucessão. A ausência de sincronia nos desligamentos e 
admissões e o baixo nível de desenvolvimento e treinamento oferecido aos 
novos bem como a defasagem na política salarial e de retenção, vêm 
dificultado à CORSAN atingir seu plano de investimento.  Foi externado 
ainda que a ASTECOR entende que em um mercado de saneamento 
competitivo, com regulação e a exigência de transparência, é preciso dispor 
de pessoal capacitado.   
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3.6 - Festa de Final de Ano:  
 A ASTECOR realizou sua tradicional festa de final de ano para 
confraternização de seus associados. Realizada num dos locais mais lindos 
de Porto Alegre, na Ilha do Clube dos Jangadeiros, localizado as marges do 
Rio Guaíba, os convidados puderam desfrutar de um ambiente animado, 
deslumbrante e muito acolhedor. Além de muita música, os convidados 
apreciaram excelente Buffet.  

 

 
 
3.7 – Distribuição de Presente de Natal aos nossos Associados:  
 Como é pratica em todos os anos, a ASTECOR ofereceu aos seus 
associados em brinde de final de ano. Em 2015 foi distribuída uma garrafa 
térmica, complementando assim ao brinde do ano anterior que foi uma cuia 
e bomba para chimarrão.   
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Porto Alegre, março de 2016. 
 
 
 

  Adm. Homero José Batista 
Presidente da ASTECOR                                  


