ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ADMINISTRATIVO
Disponibilização diária de Food Truck nas dependências do TCM
para auxiliar a suprir a temporária falta do refeitório
Instalação de sprays anti-mosquito nas salas da sede da
ASTCOM
Colocação de fita antiderrapante na entrada da sede da ASTCOM
Limpeza do ar condicionado do escritório da ASTCOM-SP
Realização de reforma na sede da ASTCOM para reparo de
vazamento no vestiário feminino do piso inferior, pintura do
mesmo vestiário e parede dos fundos da sede e conserto da
porta principal, dada a dificuldade que havia em abri-la.
Contratação de novo funcionário para a ASTCOM: Valter
Rodrigues da Silva
Compra de novos uniformes para os funcionários da ASTCOM-SP
Reuniões com funcionários e Diretoria para traçar planos de
gestão, devido à demissão do funcionário Herbert de Melo Souza
Realização das eleições internas da ASTCOM para o biênio
2017/2018
Reunião de aperfeiçoamento dos trabalhos com os funcionários
da ASTCOM com o ex-funcionário Herbert de Melo Souza
(26/11/2016 – sábado)
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LANCHONETES
Conserto da chapa para confecção de lanches da cantina
Atualização da rede elétrica do antigo espaço cedido à
lanchonete
Pintura das paredes do antigo espaço cedido à lanchonete
Mudança definitiva para antigo espaço cedido à lanchonete
da ASTCOM (19/03/2016) sábado
Conserto e limpeza de balcões e geladeiras da lanchonete
da ASTCOM
Distribuição de apostila da ANVISA a todos os funcionários
da ASTCOM para estudo e aplicação na lanchonete da
ASTCOM
Compra e instalação de mobiliário novo na lanchonete da
ASTCOM (sábado 23/07/2016)
Início efetivo dos trabalhos do Café Bistrô na Escola de
Contas administrado pela ASTCOM
Implantação de código de conduta para o bom
armazenamento e cuidado das instalações e produtos da
cantina
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CONVÊNIOS
Fechamento de parceria com empresa de viagens SDVTur
Fechamento de parceria com empresa de reparos de telhado Dr.
Telhado
Fechamento de parceria com especialista em conserto de celulares
e tablets com atendimento no escritório da ASTCOM
Fechamento de parceria com Núcleo de Danças Stella Aguiar
Fechamento de parceria com academia BFit
Fechamento de parceria com SoulPics – Fotografias
Fechamento de parceria com Clips Cuidadores (atendimento a
enfermos e idosos)
Fechamento de parceria com Mikio Watanabe (acupuntura e
quiropraxia)
Fechamento de parceria com a lavanderia 5 à Sec Ibirapuera
Fechamento de parceria com Maluco do Iphone
Parceria com manicure para atendimento no escritório da ASTCOM
toda sexta no horário de almoço
Convênio com Droga Raia passa a ser Univers que possibilita aos
associados a utilização também das farmácias da rede Drogasil,
além da Droga Raia
Reunião com representante da FENALEGIS/Potencial para
implementação de plano dessaúde aos funcionários do TCMSP
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JURÍDICO/POLÍTICO
Logística e subsídio às associadas e aos associados (ativos e
inativos) que desejaram participar de ação contra o teto
estabelecido pelo TCMSP
Divulgação de texto homenageando os 10 anos do Sindilex
no site, facebook da Associação e envio de e-mails aos
associados
Logística e subsídio à participação de associados no
encontro com Vereadores na Câmara Municipal de São Paulo
a fim de sensibilizá-los quanto à aprovação da reposição
salarial dos servidores do TCMSP
Participação do Diretor Presidente em reunião da Diretoria
Executiva Nacional da Pública - Central do Servidor em
Brasília/DF dia 28/06/2016
Reunião com Dr. Vicente – advogado da ASTCOM –sobre
situação da ação relativa às perdas financeiras com a
implementação da URV
Cessão de espaço na Sede da ASTCOM para o SINDILEX
utilizar para atividade semanal de consulta dos associados
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ESPORTES
Instalação de suporte para a prática de boxe na sede da ASTCOM
Convênio com Subprefeitura de Vila Mariana para cessão de quadra
de futsal visando treinamento da equipe feminina de futsal para a VI
Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Mercosul
Aluguel de quadra de basquete do Clube Armênio para treinamento
da equipe feminina de basquete para a VI Olimpíada dos Servidores
dos Tribunais de Contas do Mercosul
Instalação de mesa de tênis de mesa no pátio de manobras para
lazer dos funcionários na hora de almoço
Compra de duas bolas de futebol de campo para o lazer dos
associados
Organização, logística e arrecadação de convites para viagem ao sítio
do associado Guilherme do Amaral na cidade de Mombuca/SP no
sábado dia 30/04/2016 com a participação de cerca de 30
associados, familiares e amigos.
Participação da delegação da ASTCOM representando o TCMSP nas
Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Mercosul de 01 a 06 de maio
em Foz do Iguaçu/PR, conquistando cinco medalhas de ouro, quatro
de prata e seis de bronze, alcançando a sexta colocação na tabela
geral do torneio.
Conserto de aparelho de musculação do C.O.T.P. como parte da
parceria com a ASTCOM
Fechamento contrato MEI com Bruno Cassimiro – parceria C.O.T.P.
Aquisição de aros para armazenamento das bolas esportivas e
melhor aproveitamento do espaço do escritório da ASTCOM
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Reunião com Coordenador do Clube Escola Mané Garrincha, ONG
Abrace uma Causa e Secretário Municipal de Esportes para realização
de projeto conjunto com o intuito de reforma do referido Clube
Escola beneficiando a população paulistana
Manutenção das mesas de bilhar, bem como conserto dos tacos
utilizados pelos associados
Realização de partida amistosa de futebol de campo masculino contra
o time Turma do Bagaço, tradicional equipe esportiva da zona norte
da cidade de São Paulo (23/07/2016)
Parceria com patrocinadores para subsídio à equipe de futsal
feminino da ASTCOM no Torneio de Futsal Feminino a realizar-se em
Brasília – DF
Início do Torneio de Futebol de campo Jornalista Ary Silva, em
comemoração aos 40 anos da ASTCOM-SP
Participação da equipe de futsal feminino da ASTCOM-SP no 2º
Torneio de Integração dos Tribunais de Contas – Futsal Feminino,
realizado de 23 a 25/09/2016 em Brasília/DF
Manutenção dos equipamentos de musculação do COTP – convênio
ASTCOM
Realização de partida amistosa de tênis de mesa entre as associadas
Lectícia Maria e Adriana Casseb com o intuito de incentivar a prática
esportiva entre associadas e associados
Realização das finais e churrasco de encerramento do torneio de
futebol de campo Ary Silva
Jogo comemorativo dos 40 anos da ASTCOM no estádio do Pacaembu
envolvendo cerca de 60 pessoas entre associados e familiares com
disponibilização de arbitragem, uniformes e ambulância pela ASTCOM
Confecção e entrega de troféus a todos os participantes do torneio de
futebol de campo Ary Silva
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CULTURAL
Distribuição para funcionários do TCM de calendários 2016 em
parceria com o SINDILEX e a Associação de Servidores da
Câmara Municipal
Envio de mensagem eletrônica e via correio em homenagem ao
Dia do Aposentado
Entrega de documentação à Caixa Econômica Federal para
efetivação do patrocínio ao XXVII Encontro de Corais do TCM
Comemoração do Dia Internacional da Mulher com café da
manhã, sorteio de brindes e massagens gratuitas, além de
palestra realizada no plenário do TCM sobre o papel da mulher
no setor público com transmissão para todo o Brasil em parceria
com as seguintes entidades: Sindilex, Fenalegis e Pública
(Central do Servidor)
Inserção de reportagem referente à comemoração de 40 anos
da ASTCOM na intranet do TCMSP
Comemoração do Dias das Mães no TCMSP, com café da manhã,
sorteio de brindes e workshop de maquiagem Mary Kay para as
funcionárias do Tribunal
Comemoração Dia dos Namorados com exposição de fotos no
facebook e Quadro de aviso da ASTCOM, além de proporcionar
espaço para maquiagem e limpeza de pele gratuitos às
associadas e associados
Divulgação de passeio a Aparecida do Norte para aposentados e
servidores ativos
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Comemoração Dia dos Pais com café da manhã, apresentação
do Coral e distribuição de carteira de documentos aos
associados
Convocação dos associados para participação do Troféu
Jornalista Ary Silva, em comemoração aos 40 anos da ASTCOM
Realização de passeio turístico a Aparecida do Norte com a
presença de 30 participantes
Preparação e organização do Sarau de boas-vindas aos novos
funcionários do TCMSP em parceria com o SINDILEX
Realização de Sarau de boas-vindas aos novos funcionários do
TCMSP em parceria com o SINDILEX com a participação de mais
de 110 pessoas, apresentação do Coral do TCMSP, leitura de
poesias e apresentação musical do associado Djair Galvão,
contando com comes e bebes.
Entrega de kits e explanação de resultados aos colaboradores do
minhocário da ASTCOM
Apoio e patrocínio ao XVIII Encontro de Corais do TCMSP
Apoio e patrocínio à realização da Cerimônia Inter-religiosa de
graças ao ano de 2016 do TCMSP
Evento de fim de ano com os funcionários da ASTCOM realizado
no dia 17/12/2016 (sábado) em sítio em Ibiúna SP
Realização da tradicional festa de fim de ano da ASTCOM/TCMSP
com churrasco, crepes, saladas, frutas, refrigerantes, cerveja e
chopp. Também contou com apresentação de um saxofonista e
banda com show eclético, piscina de bolinhas e cama elástica
para as crianças.
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SOCIAL
Doação de fraldas geriátricas ao Clube Escola Mané
Garrincha
Doação de 50 brinquedos e 30 panetones ao Clube escola
Mané Garrincha – convênio ASTCOM
Entrega de mantimentos, produtos de higiene e limpeza
coletados pelos associados para a campanha de auxílio ao
Lar de Idosos Recanto dos Avós
Campanha de arrecadação de alimentos como colaboração
ao projeto capitaneado pelos associados, Gilson e
Elaine(GCM’s)
Campanha do Agasalho 2016 - 01/06 a 01/07
Campanha no site da ASTCOM do Junho Vermelho –
Importância da doação de sangue
Participação no evento de fim de ano para mais de mil
pessoas e distribuição de kits de Natal a 250 crianças,
realizado pela AMAVB (Associação dos moradores do Alto
da Vila Brasilândia), entidade que recebeu a contrapartida
dos associados que participaram do jogo comemorativo no
Pacaembu
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