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ADMINISTRATIVO 
 

 
Reunião administrativa entre Diretoria e funcionários para 
planejamento ano 2021 

 
Ampliação do horário de atendimento na cantina Anexo, iniciando às 
08 horas e fechando 17 horas. 
 

Demissão da funcionária Ildete Cristina dos Santos em 13 de janeiro 
de 2021 
 
Curso de estoquista para os funcionários da ASTCOM  
 

Reunião com presidências dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para 
tratar estratégias de ação para o biênio 
 
Apoio logístico e divulgação de parceiros durante a pandemia de 
Covid-19 

 
Renegociação de contrato com SINALL, empresa de aluguel da 
máquina de cópias da ASTCOM 
 

Reformulação e atualização do site da ASTCOM 
 
Reintegração da funcionária Angelita Machado ao quadro de 
funcionários da ASTCOM após laudo do advogado de trabalho 

corroborando o INSS 

 
Conserto e compra de micro-ondas para Cantina 
 
Instalações elétricas e mudança do lay-out para melhor atendimento 

das necessidades dos associados no período de pandemia 
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Ampliação do horário de atendimento na cantina Anexo, iniciando às 
07 horas e fechando 18 horas. 

 
Demissão do funcionário Weverton Laurentino em 01 de outubro de 
2021 

 
Reorganização e limpeza de todo arquivo documental da ASTCOM 
 
Revalidação virtual do Certificado Digital da ASTCOM 

 
Confecção do Projeto Refeitório TCM, disponibilizando a ASTCOM 
para assumir o restaurante do TCM dado a não renovação de 
contrato com a Convida e disponibilização do vale refeição para os 
servidores  

 
 

JURÍDICO/POLÍTICO 
 
 

Apoio à divulgação dos eventos virtuais capitaneados por SINDILEX, 
AUDTCMSP, CONACATE, FENASTC, FENALEGIS, Pública – Central do 
Servidor e Escola de Gestão e Contas durante a pandemia de Covid-
19 

 
Criação de comissão envolvendo Diretoria Executiva, Conselhos 
Deliberativo e Fiscal para elaboração de reforma do Estatuto da 
ASTCOM 

 

Participação no Congresso virtual da Pública Central do Servidor 
entre os dias 17 e 20 de março de 2021 para tratar de temas 
relacionados aos ataques sofridos pelos servidores públicos  
 

Participação da ASTCOM nos grupos BASTA! e Brasil Unido para 
defesa dos serviços e servidores públicos contra a PEC 32/2020 

mailto:astcomsp@gmail.com


 

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

FONE: 5080-1292/1293 – FAX: 5571-4914 – e-mail: astcomsp@gmail.com  
 

 
Comunicação aos aposentados e aposentadas do TCM sobre ação 

em curso do SINDILEX para extensão do auxílio-saúde aos 
aposentados   
 

Apoio em comemoração ao dia do Auditor de Controle Externo 
promovido pelas entidades parceiras SINDILEX, AUDTCMSP, 
FENASTC, ANTC, Pública e Escola de Contas 
 

Substabelecimento do Dr. Leonardo Braz como advogado da 
ASTCOM na ação da URV 
 
ASTCOM se une a entidades de todo o Brasil em carta de 
agradecimento ao STF referente a decisão sobre a ADPF 850/DF 

“Orçamento Paralelo” 
 

ESPORTES 
 
 

Convênio com PXE Academia para disponibilização de aulas de 
preparação física gratuita para associados e associadas 
 
Aula virtual e gratuita de Yoga para associadas e associados no dia 

31/03/2021 
                                                         
Parceria com Trilopez Assessoria Esportiva 
 

Apoio logístico para aluguel de quadra para a prática de futebol 

Society dos associados 
 
Retorno das práticas esportivas no Clube Mané Garrincha do futsal 
feminino e do masculino a partir de 5/10/21 
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CULTURAL 

 
 
Entrega de cesta para vencedora do concurso de Mensagem de Natal 

2020 – Fabiana Timótheo 
 
Eleição para o nome da nova Revista Virtual da ASTCOM 
 

Divulgação de vídeo feito em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher em composição da dupla Flávio Berto & Magno Ascime, com 
melodia criada para o poema Senhorita, de nosso associado Flávio 
Berto 
 

Lembrança dos 45 anos da ASTCOM às associadas e associados 
através de texto comemorativo enviado por e-mail  
 
Eleição para o nome do mascote da ASTCOM: Tribulino foi o nome 
mais votado com 73 votos 

 
Concurso Mensagem de Natal 2021 
 
 

CONVÊNIOS 
 
 
Convênio com Psicólogo Júlio Borges 

 

Convênio Marido de Aluguel 
 
Convênio J e P Terceirização 
 

Convênio com Zip Clean Lavanderia 
 
Convênio com Veiga Assessoria Despachante 
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Convênio com SP Lubi Troca de Óleo 

 
 

SOCIAL 

 
 
Realização da campanha PANDEMIA SEM FOME com arrecadação 
financeira para entrega de 200 marmitas diárias em comunidades 

carentes na Brasilândia até dezembro de 2021 
 
Convênio com Subsecretaria Administrativa do TCMSP e SMS da 
Prefeitura para sessão de espaço da cantina da Escola de Contas 
para suporte à campanha de vacinação da COVID-19 no município 

de São Paulo 
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