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ADMINISTRATIVO 

 

Mudança do lay-out do escritório da ASTCOM 
 

Conserto da porta da cantina da Escola de Contas  
 

Conserto e limpeza de balcões, utensílios e geladeiras da 
lanchonete da ASTCOM 

 

Compra de panela de vidro para Escola de Contas e consequente 
participação nas Quartas Malucas  

 
Padronização Quarta Maluca nas Cantinas 

 
Triagem e limpeza do arquivo morto (documentos) na sede da 

ASTCOM 

 
Contratação de uma nova plataforma para o sistema de controles 

da ASTCOM com maior velocidade e possibilidades de atuação 
 

Reforma sede ASTCOM: 

- Retirada balcão de alvenaria da entrada da sede; 
- Teste de voltagem e identificação com etiquetas 110/220 V em 

todas as tomadas; 
- Lubrificação geral das dobradiças e miolos de chaves; 

- Limpeza das calhas e retirada de entulho em todo o telhado da 
sede; 

- Troca de todo o telhado da sala escritório e depósito da sede; 

- Atualização dos equipamentos e materiais dos banheiros da sede. 

 

Troca  de todo cabeamento de fibra ótica danificada pelo técnico 
da VIVO na sede 

 
Conserto da rede de internet Vivo na sede da ASTCOM 
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Compra de chapa e exaustor para a cantina da Escola de Contas 

 

Compra de computador novo para a cantina da Escola de Contas 
 

Reunião conjunta entre Diretoria, Conselhos Fiscal e Deliberativo 
(27/6) para apresentação das contas e do relatório de atividades 

do 1º trimestre de 2019 
 

Confecção de novos cardápios para as cantinas ASTCOM 

 
Conserto Karaokê sede ASTCOM  

 
Promoção de férias (julho) com sorteio de prêmios aos 

participantes nas cantinas ASTCOM 
 

Festival de inverno com caldos nas cantinas ASTCOM 

 
Atualização do Certificado Digital da ASTCOM 

 
Compra de nova geladeira expositora para a cantina da Escola de 

Contas 

 
Confecção da sala de massagem/podologia para os associados e 

vestiário seco para os funcionários da ASTCOM no escritório da 
mesma localizado no TCMSP 

 
 

JURÍDICO/POLÍTICO 

 

 

Cerimônia de posse da nova Diretoria e dos Conselheiros eleitos 
para o biênio 2019/2020 
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Participação da ASTCOM no MAS – Movimento Acorda Sociedade 

contra a Reforma da Previdência e pela confiança legítima em 

matéria previdenciária 
 

Diretoria da ASTCOM prestigia 15 anos da ASPAL Associação dos 
Servidores Aposentados da Assembleia Legislativa 

 
ASTCOM participa do XXVIII Congresso da FENASTC representada 

pelo associado Marcos Alcyr Brito de Oliveira 

 
Suporte logístico e financeiro às atividades do SINDILEX 

 
Organização em parceria com SINDILEX e FENASTC do Encontro 

Técnico FENASTC 2019 realizado no Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo em Novembro  

 

 
ESPORTES 

 
Compra de 60 novos coletes esportivos 

 

Realização de torneio Interno de Pebolim com 32 participantes 
 

Divulgação nos quadros de avisos as atividades esportivas 
realizadas na sede, no Mané Garrincha e no C.O.T.P. 

 
Organização do campeonato interno de Futebol de Campo 2019 

Copa TCM Libertadores com 68 participantes 

 

Venda das antigas mesas de sinuca e compra de duas novas 

mesas 
 

Realização do GP Kart 2019 ASTCOM no autódromo da Granja 
Viana (4/4) com a participação de associados e familiares 
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Realização da Festa de Abertura da Copa TCM Libertadores 2019 

com venda de bebidas e churrasco, participação da banda 

Chevette 75 e sorteio de camisetas dos times entre os 
participantes 

 
Realização de campeonato interno misto de bilhar com 24 

participantes  
 

Entrega de placa comemorativa aos 500 jogos no Canela de Ferro 

do Renato “Chato” Suyama 
 

Aquisição de nova e profissional mesa de pebolim  
 

Realização de jogo amistoso de futsal masculino entre TCMSP e 
CMSP 

 

Realização de jogo amistoso de futsal masculino entre TCMSP e 
funcionários da GUIMA  

 
Realização do 2º TCM OPEN 2019 com 08 participantes 

 

Manutenção dos aparelhos de musculação referente a parceria com 
Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa  

 
Participação da delegação do TCMSP nas Olimpíadas dos Tribunais 

de Contas do Brasil em Manaus AM, com 46 pessoas, sendo 30 
atletas. Obtenção do sétimo lugar geral no quadro de pontuação 

entre os 28 tribunais presentes, com 10 medalhas de ouro, 08 de 

prata e 06 de bronze 

 

Atualização da placa informativa do Bicicletário do TCMSP 
 

Participação no Torneio de futsal masculino Futebol e Amizade 
“Deputado Paulo Kobayashi” promovido pelo SINDALESP, sindicato 
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dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

sagrando-se a ASTCOM campeã do Torneio 

 
 

CULTURAL 
 

Realização de Café da Manhã Especial para a Comemoração do Dia 
Internacional do Dia da Mulher com prestação de serviço de Quick 

Massage  

 
Apoio logístico e operacional ao lançamento dos dois livros do 

associado Flávio Berto na Escola de Contas 
 

Realização de Café da Manhã especial em homenagem ao Dia das 
Mães com sorteio de prêmios  

 

Realização de passeio turístico e cultural na cidade de Santos 
(01/6) com a participação de associados, familiares e amigos 

 
Realização de semana comemorativa ao Dia dos Pais, com quick 

massage, podologia, reflexologia e happy hour com música ao 

vivo, quitutes, bebidas e sorteio de brindes 
 

Apoio logístico ao evento X EDUCONTAS na Escola de Contas e 
financeiro à participação do Coral do TCM no mesmo. 

 
Apoio logístico em parceria com editoras para o evento FIDA no 

TCMSP 

 

Apoio financeiro aos eventos Concertos Didáticos na Escola de 

Contas 
 

Realização da semana do Servidor com quick massage, manicures 
e podóloga para atendimento aos associados, além de um Happy 

Hour no dia 31 de outubro com comes e bebes, sorteio de brindes 
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e distribuição de premiação do Canela de Ferro. Dia 1 de 

novembro também houve bazar do Desapego para troca de roupas 

e produtos entre as associadas e os associados 
 

Apoio logístico e financeiro ao lançamento do livro do associado 
Jorge Carvalho na Escola de Contas 

 
Realização do concurso de Decoração Natalina com entrega de café 

da manhã para as unidades vencedoras: Escola de Contas e 

Coordenadoria II 
 

Realização da tradicional Festa de Fim de Ano do TCMSP para 750 
pessoas com churrasco, crepe, bebidas saladas e frutas. Sorteio de 

brindes, entrega de premiação da Copa TCM Libertadores 2019, 
brinquedos para as crianças e animação musical com DJ Cale e 

banda Submarino Amarelo 

 
CONVÊNIOS 

 
Parceria com a empresa de turismo Tavares Turismo 

 

Parceria com empresa de acompanhamento de idosos Idadelinda 
 

Parceria com Plano Odontológico Porto Seguro 
 

Parceria com ADEMILAR – Consórcio de imóveis 
 

Parceria com MYSIMTRAVEL – guarda volumes em aeroportos do 

Brasil 

 

SOCIAL 
 

Patrocínio de DJ ao evento de Festa Junina do Clube Mané 
Garrincha 
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Realização de campanha do agasalho 2019 

 

Suporte financeiro à reforma do ginásio poliesportivo do Clube 
Mané Garrincha 

 
Suporte financeiro à festa de confraternização dos funcionários do 

Clube Mané Garrincha 
 

Doação de bens da Associação inutilizados para o Instituto São 

Judas Tadeu 
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