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Relatório de atividades Janeiro de 2015 

 

Início dos trabalhos: 03/01/2015 (sábado): 

- limpeza escritório, cantina e sede; 

- atualizar quadro de avisos e o site; 

- fazer compras cantina; 

- quadro de fotos festa fim de ano e 

- reunião com funcionários. 

 

Promoção do Dia do Leitor (07/01) com divulgação do projeto Biblioteca Viva da ASTCOMSP 

 

Reforma novo escritório e grêmio (espaço) ASTCOMSP dias 08, 09, 10 e 11/01/2015 (quinta, 

sexta, sábado e domingo): 

- instalação do forro e das luminárias no teto do espaço; 

- instalação do madeirite vazado para uso do grêmio na parede de fundo do espaço; 

- pintura das outras paredes do espaço e 

- instalação do forro no teto da cantina. 

 

Novos convênios assinados: 

- Drogaria Matsufarma; 

- Editora Saraiva e  

- Costureira MD. 

 

Compra de liquidificador industrial para a cantina 

 

Disponibilização de bicicleta da ASTCOMSP para uso dos associados no horário de almoço 

 

Implantação de curso preparatório para o concurso do TCMSP com duas turmas: terça e 

quinta (30 alunos) e aos sábados (27 alunos) 

 

Representação da ASTCOMSP na inauguração da placa em homenagem ao Matheus Urch Fº 

na Garagem do TCMSP (20/01/2015) 

 

Transmissão dos casos de inadimplência para tratamento direto com o escritório de advocacia 

da ASTCOMSP 

 

Promoção de treinamento e aperfeiçoamento do sistema TCI com as funcionárias Samara e 

Cristina 

 

Dedetização da sede e da cantina da ASTCOMSP no dia 26/01/2015 

 

Realização I Encontro com Aposentados na sede da ASTCOMSP dia 30/01/2015 

 

Pagamento dos funcionários passará do dia 27 para o dia 1º do mês subsequente 

 

Aquisição de duas bolas de futebol de campo (28/01/2015)  

 

Aquisição de forno elétrico de 09 litros para auxílio do preparo de salgados para a cantina 

 

Aquisição de 02 novos ventiladores para a sede da Associação 

 

Adesão de 09 novos associados durante este período 
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Relatório de atividades Fevereiro de 2015 

 
 

Encontro com Aposentados (30/01/2015) – custo R$ 1.725,65 

 
Implantação do ícone TRANSPARÊNCIA no site da ASTCOM-SP 

 

Aquisição de um ventilador para a sede 
 

Divulgação das atividades esportivas oferecidas pelo C.E. Mané 

Garrincha no quadro de avisos da ASTCOM-SP 
 

Retorno das atividades físicas no C.O.T.P. – Musculação e Natação 

 
Retorno das atividades físicas no C.E. Mané Garrincha – Futsal feminino 

e Voleibol 

 
Realização do evento CARNAFUT (futsal feminino fantasiado dia 

09/02/2015) 

 
Reunião com Diretoria do C.O.T.P.(patrocínio palestra doping e 

convênio de mais um dia para Natação – terça-feira) 

 
Criação de comissão da Diretoria da Associação para estudo de 

melhorias na cantina da ASTCOM-SP  

 
Reunião com Conselho Fiscal e Escritório de contabilidade da ASTCOM-

SP (12/02/2015) 
 

Baixa do protesto da Droga Raia 

 

Implantação e início das aulas do Curso de português para o concurso 

do TCM (27/02/2015) 

 
Regularização da documentação da 2ª Tesoureira junto ao Banco do 

Brasil 
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Relatório de atividades Março de 2015 

 
 

Participação de três funcionárias do TCMSP na palestra sobre doping realizada 
no C.O.T.P. 

 
Distribuição de rosas para as mulheres do TCMSP referente ao Dia 

Internacional da Mulher 
 

Compra de rodapé para o novo espaço da ASTCOM-SP 
 

Colocação de piso suspenso dias 07 e 14 de Março de 2015 (sábados) no 
novo espaço destinado à ASTCOM-SP 

 
Divulgação passeio de trem até Jundiaí 

 

Convite para Nordestão 2015 em Teresina - PI 
 

Parceria com Academia de Pilates FORLIFE 
 

Atualização do sistema TCI após reunião com funcionárias Samara e Cristina 
 

Convênio com Restaurante Arabin com desconto de 10% para associados 
 

Mudança do escritório da ASTCOM para o novo espaço concedido pelo TCMSP 
(dias 21 e 22 de março de 2015 – sábado e domingo) 

 
Implantação do controle de conciliação das contas da ASTCOM (Rose e 

Samara) 
 

Reunião com Conselho Fiscal e entrega do Demonstrativo do Resultado do 

Exercício e do Balanço Patrimonial dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015 
 

Elaboração de comunicado explicativo sobre novas medidas adotadas em 
relação à Cantina e fixação nos quadros de avisos do mesmo 

 
Convênio com Vplan Seguros para consultoria em planos de saúde 

 
Negociação com a Presidência do TCMSP da extensão do horário para práticas 

esportivas para contemplar os funcionários com horário de almoço 
diferenciado  
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Relatório de atividades Abril de 2015 
 

Cancelamento do contrato de atualização do site da ASTCOM-SP com Bolatexto 
 
Entrega de bombom Sonho de Valsa aos funcionários do TCMSP comemorando a 

Páscoa 
 

Auxílio no patrocínio para CEE Mané Garrincha para confecção de medalhas 
alusivas aos 50 anos daquele Centro Esportivo 

 
Abertura da sede para a realização de eleições da Associação dos Contadores do 

Município de São Paulo 
 

Renegociação do convênio com a empresa de motoboy para redução dos valores 
cobrados dos associados 

 
Parceria com Estilo de Classe Estofados 

 
Convênio com EasyWay – Método para parar de fumar 
 

Aperfeiçoamento do funcionamento do WI-FI do escritório da ASTCOMSP 
 

Negociação com Escola de Contas do TCM, para utilização das dependências 
daquela Escola, para aulas de idiomas na hora do almoço dos parceiros da 

ASTCOMSP 
 

Recebimento de Homenagem do Centro Esportivo Educacional Mané Garrincha 
Ibirapuera, pela comemoração dos 50 anos daquele Centro 

 
Passeio de Maria Fumaça até Jundiaí, visita a duas fazendas com almoço, dia 

18/04/2015 (23 participantes) 
 

Parceria com Dr. Feet Ibirapuera (Podologia) 
 

Promoção do Torneio de Truco Naor José de Almeida 
 
Contagem e atualização do sistema de estoque da cantina (25/04/2015 – 

sábado) 
 

Início da implantação da infraestrutura elétrica do novo espaço da ASTCOMSP 
(26/04/2015 – domingo) 

 
Envio de ofício ao TCM solicitando equiparação do teto salarial aos demais TC´s 

do Brasil 
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Relatório de atividades Maio de 2015 

 

 

Cancelamento da APO dos funcionários da ASTCOMSP devido 
à parceria do TCM com a Secretaria Municipal de Saúde que 

disponibiliza dentistas nas dependências do TCM para uso dos 

nossos funcionários 

 

Inscrição de 09 atletas e um acompanhante para representar 

a ASTCOMSP no Nordestão 2015 (Olimpíadas TC´s) no Piauí 

 

Café da Manhã comemorativo ao Dia das Mães com sorteio de 

brindes e apresentação do coral 

 

Treinamento dos funcionários da cantina para operação da 
nova máquina de café (16/05/2015 – sábado) 

 

Instalação do ar condicionado no novo espaço da ASTCOMSP 

no prédio sede do TCMSP (16 e 17/05/2015 – sábado e 

domingo) 

 

Reparos efetuados no vestiário feminino da sede da ASTCOM-

SP (17/05/2015 – domingo) 

 

Instalação de máquina para pagamento em débito ou crédito 

na cantina da ASTCOMSP 

 
Inscrição da funcionária Cristina da cantina em curso de 

barista para operação da nova máquina de café 
 

Remoção das promoções realizadas no Grêmio da ASTCOMSP 

do Pátio de manobras para o novo espaço cedido à ASTCOMSP 
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Relatório de atividades Junho de 2015 

 

 

Demissão funcionária Mayra 

 
 

Convênio com farmácia de manipulação PhytoArt com 

desconto no boleto para o associado 

 

 

Disponibilização no site da ASTCOMSP acesso ao site/convênio 

com a Canon – câmeras e vídeos 

 

 

Campanha do agasalho (15 a 26 de junho de 2015) 

 
 

Convênio com Empório Santo Expedito com desconto de 3% 

aos funcionários do TCMSP 

 

 

Participação nos Jogos Nordestão 2015 em Teresina no Piauí, 

contando com 09 atletas e um acompanhante, obtendo uma 

medalha de ouro, duas de prata e três de bronze atingindo a 

oitava colocação geral entre dezesseis delegações 

participantes (17 a 21 de junho de 2015) 

 

 
Promoção e venda do livro São Paulo deve ser destruída de 

nosso associado Moacir Assunção  

 

 

Instalação de kit de compostagem para reciclagem de 

resíduos orgânicos da cantina 
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Relatório de atividades Julho de 2015 

 
 

Demissão funcionária Samara 
 

Divulgação GP Kart ASTCOMSP 2015 - dia 02/08/2015 
 
Instalação de portas de correr com roldanas no novo espaço da ASTCOMSP no dia 

04/07/2015 (sábado) 
 

06/07/2015 – Data para os promotores enviarem emails solicitando a participação no 
grêmio da ASTCOMSP no segundo semestre de 2015 

 
Realização de jogo de futsal feminino Julino dia 06/07/2015 com participantes 
caracterizadas 

 
Aquisição de tomadas FAME, para Multiway, para instalação no novo espaço da 

ASTCOMSP 
 
Reunião com os funcionários da ASTCOMSP, contagem do estoque da cantina para 

averiguação do controle do mesmo e treinamento da funcionária Gessica no 
escritório da ASTCOMSP – dia 10/07/2015 

 
Pintura do portão do novo escritório da ASTCOMSP dias 09/07/2015 (feriado) e 11 e 
12/07/2015 (sábado e domingo) 

 
Início das negociações para o reajuste do plano de saúde Amil 

 
Convênio com empresa Vida Atrevida para promoção de viagens aos associados 
 

Promoção de aula de yoga experimental aos associados na sede da ASTCOMSP 
 

Convênio com empresa de seguros Netcorp 
 
Parceria com SINDILEX para realização do 1º torneio interestadual de Futsal Sampa 

com participação dos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná, além dos 
times do TCM e da Câmara Municipal de São Paulo 

 
Promoção X-Calabresa – Sexta Maluca Cantina 
 

Divulgação de calendário de corridas da Cidade de São Paulo 
 

Entrega dos livros Balanço e Demonstrativo de Resultados 2014 do escritório de 
contabilidade Contibem à ASTCOMSP 
 

Insatalação de sofé e poltrona (doações) no Pátio de Manobras do TCM para usufruto 
dos associados 
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Relatório de atividades Agosto de 2015 
 
Realização do 1º Grande Prêmio de Kart da ASTCOMSP com 28 

participantes 
 

Representação da ASTCOMSP na primeira reunião preparatória para as 

Olimpíadas do Mercosul 2016 em Curitiba–PR dia 04/08/2015 (Diretora 
de Esportes Patrícia Franzotti) 

 

Divulgação do Passeio Rural aos associados até Itupeva em parceria 

com o SINDILEX 

 

Realização de Café da Manhã em homenagem aos Pais do TCM com 
sorteio de brindes, apresentação do Coral, participação do presidente 

do TCMSP Roberto Braguim e Exposição de objetos antigos “Do tempo 

do Papai” 
 

Representação da ASTCOMSP na fundação da PÚBLICA – Central do 

Servidor em Brasília–DF no dia 10/08/2015 (Diretor Presidente Eduardo 
Carrion) 

 

Promoção Beirute – Sexta Maluca Cantina 
 

Abertura do ESPAÇO CAFÉ ASTCOM em parceria com a Presidência, a 

Subsecretaria Administrativa do TCMSP e a empresa Convida Refeições 
para utilização de parte do espaço do refeitório do TCMSP, diariamente 

das 07 às 09 horas, aos associados da ASTCOMSP 

 
Instalação de prateleiras no escritório da ASTCOMSP para melhor 

aproveitamento do espaço (dia 22/08/2015 – sábado) 

 
Conserto dos dois microfones do Videokê da sede da ASTCOMSP 

 

Promoção e venda do livro 2084 – O Retorno dos Deuses de nosso 
associado Davi Balsamo  

 

Envio de pedido de patrocínio ao Banco do Brasil visando as Olimpíadas 
do Mercosul 2016 em Foz do Iguaçu–PR 

 

Conclusão das negociações de reajuste do plano de saúde Amil com 
índice acordado de 17,29% 
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Relatório de atividades Setembro de 2015 
 

 
Declaração de alienação da Unimed Paulistana pela ANS 
 

Divulgação, acionamento do escritório de advocacia e corretor 

conveniado para discutir estratégias de minimização dos danos aos 
associados pertencentes ao plano Unimed Paulistana conveniada à 

ASTCOM 

 
Divulgação e venda de ingressos para a festa do Servidor em parceria 

como Sindilex 

 
Organização do Torneio Sampa Futsal em parceria com o Sindilex 

 

Troca de lâmpadas e poda de árvore vizinha na sede da ASTCOM 
 

Convênio com Resort Pousada do Rio Quente 

 
Reunião conjunta Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho 

Fiscal 

 
Doação de brinquedos ao Clube Escola Mané Garrincha para o dia das 

crianças 

 
Convênio com Forlife – academia de Pilates 

 

Aquisição de carrinho de transporte próprio para abastecimento da 
cantina 

 

Convênio com Herbalife 

 

Convênio com lava-rápido Auto Limp 

 
Realização de torneio de truco, churrasco e karaokê na sede da 

ASTCOM (25/09) 

 
Realização de passeio turístico até Itupeva com 29 participantes 

(26/09) 
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Relatório de atividades Outubro de 2015 
 
 

Início do trabalho de pesquisa da história da ASTCOM com o 
associado bibliotecário José Eduardo 
 
Disposição de logística para receber as eleições do Sindilex 2015 
no escritório da ASTCOM 

 
Realização de reunião ampliada com os beneficiários do plano de 
saúde Unimed Paulistana no Plenário do TCMSP para 
esclarecimentos e debate de soluções para o problema 
 
Realização de reunião da comissão formada para reforma do 
Estatuto da ASTCOM 
 
Realização do Passeio Ciclístico Outubro Rosa no dia 18/10 do 
TCMSP até a Avenida Paulista 
 
Início das reuniões de negociação para manutenção do convênio 
com o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 
 
Aquisição de fonte ATX 300V para substituição da avariada do 
computador da cantina da ASTCOM 
 
Manutenção e reparo da bicicleta da ASTCOM de uso dos 
associados 
 
Comunicação constante com os associados beneficiários do plano 
Unimed Paulistana 
   
Reunião com funcionários da ASTCOM (30/10 – feriado dia do 
Servidor) 
 
Curso de autoconhecimento para todos os funcionários da ASTCOM  
 
 

mailto:astcsp@terra.com.br


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

Escritório: AV. PROF. ASCENDINO REIS, 1130 – VILA CLEMENTINO – CEP 04027-000 – SÃO PAULO – SP. 

FONE: 5080-1292/1867 – FAX: 5571-4914 – e-mail: astcsp@terra.com.br - site: www.astcomsp.org.br 
 

 
Relatório de atividades novembro de 2015 

 
 
Aquisição de 04 novos tacos de sinuca para o Torneio Francisco 
Carlos Paludetti que contou com a participação de 19 associados 
 
Comemoração do Dia do Sevidor Público em parceria com o 
SINDILEX e com a ASCMSP em festa realizada para mais de 200 
pessoas no espaço Hakka dia 07 de novembro 
 
Comparecimento a audiência de conciliação no dia 09 de novembro 
com a ex-associada Berenice Fátima dos Santos que processa a 
Astcom por perdas e danos 
 
Reunião de aproximação e troca de informações com o presidente da 
AFPESP, Sr. Duarte Moreira 
 
Reunião com a Coordenadoria do Centro Olímpico para ajuste de 
termos para confecção de parceria formal entre as entidades 
 
Serviço de conclusão de instalação elétrica no novo escritório da 
Astcom realizado entre os dias 20 e 21 de novembro (sexta feriado e 
sábado) com a contratação do eletricista do TCM Fausto M. Ranzini 
 
Doação de tinta verde para solo (R$ 205,00) ao TCM para conclusão 
da pintura do Pátio de Manobras 
 
Confecção de canecas comemorativas ao 1º Torneio Sampa Futsal 
realizado em parceria com o Sindilex 
 
Patrocínio ao evento XXVII Encontro de Corais do TCM realizado no 
dia 27 de novembro 
 
Organização em parceria com o Sindilex do 1º Torneio Sampa de 
Futsal realizado entre os dias 28 e 29 de novembro em duas 
categorias: feminino, com a participação do TCM/SP, TCE/RJ e TC/DF 
e masculino, com a participação do TCM/SP e da Procuradoria do 
Município de São Paulo 

 

mailto:astcsp@terra.com.br


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

Escritório: AV. PROF. ASCENDINO REIS, 1130 – VILA CLEMENTINO – CEP 04027-000 – SÃO PAULO – SP. 

FONE: 5080-1292/1867 – FAX: 5571-4914 – e-mail: astcsp@terra.com.br - site: www.astcomsp.org.br 
 

 
Relatório de atividades dezembro de 2015 

 
Participação do diretor Presidente Eduardo Carrion nas reuniões preparatórias para as 
Olimpíadas Foz 2016, realizadas em Curitiba nos dias 30/11 e 1º de dezembro 

 
Conserto do ar condicionado do novo escritório da Astcom, realizado em 05 de dezembro 
(sábado) 

 
Reunião com contador para esclarecimento sobre a documentação pendente para 
efetivação da parceria com a Caixa Econômica para viabilização de patrocínio para o 

XXVII Encontro de Corais do TCM, bem como esclarecimentos sobre ajustes necessários 
nos balanços e demonstrativos de resultado da Astcom em 2015 
 

Participação e apoio à Cerimônia Ecumênica realizada em 10 de dezembro no TCM, bem 
como auxílio na logística das doações capitaneadas pelo Cerimonial do TCMSP para 
compra de brinquedos para as crianças vítimas da tragédia ambiental em Mariana - MG 

 
Doação de panetones ao Clube Escola Mané Garrincha coletados pelos associados e 
associadas que utilizam aquele equipamento 

 
Realização de churrasco de confraternização na sede da Astcom, promovido pelo 
Professor Peixinho, com os associados e associadas que frequentam a musculação (dia 

12/12/2015) 
 
Transporte e mudança dos equipamentos da cantina da Astcom para espaço provisório 

devido à reforma que será realizada no Anexo II do TCMSP (dias 12 e 13 de dezembro – 
sábado e domingo) 
 

Doação de uniformes antigos da Associação para equipe feminina de futsal parceira da 
Astcom 
 

Assinatura de parceria com TCMSP para utilização do espaço do Tribunal para instalação 
de Food Truck enquanto durar a reforma do refeitório  
 

Disponibilização de opções de restaurantes próximos ao TCM, com pagamento no boleto 
ou não, aos associados Astcom, em virtude da reforma do refeitório 

 
Apoio e participação no evento teatral Uma Toada para João e Maria realizado pela 
Escola de Contas do TCMSP 

 
Premiação com café da manhã para os 02 departamentos vencedores (Gab DD e C-II) do 
Concurso de enfeite natalino realizado anualmente pela Astcom 

 
Realização da tradicional festa de confraternização de fim de ano dos funcionários do 
TCM com, DJ; churrasco, crepe, saladas chopp, cerveja, refrigerante e água; piscina de 

bolinhas e cama elástica; sorteio de brindes e premiações diversas 
 
Realização de confraternização entre os funcionários da Astcom durante os dias 19 e 20 

de dezembro em sítio em Ibiúna SP 
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