
 

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  
 

ADMINISTRATIVO 
 

 
Reunião administrativa entre Diretoria e funcionários para 
planejamento ano 2022 

 
Reunião de Diretoria com Conselhos Deliberativo e Fiscal para tratar 
estratégias de ação referente pendência de formalidade da cantina 
da ASTCOM 

 
Efetivação do processo de terceirização da cantina para adequação 
às melhorias exigidas pelos associados 
 
Retorno da apresentação dos Expositores de produtos para venda 

aos associados no escritório da ASTCOM 
 
Realização de eleições para a Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal biênio 2023/2024 
 

 
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 

 

Participação em conjunto com o SINDILEX e AudTCMSP de reuniões 
com os Conselheiros do TCMSP para tratar dos projetos de lei de 
reajuste e atualização de benefícios dos servidores do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo 
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ESPORTES 

 
 
Realização de jogo de futebol de campo amistoso, com churrasco na 

sede pós-jogo entre o time do TCM e o time de Praia Grande do 
associado Silas Leite dia 09/4/22 
 
Retorno das atividades esportivas em parceria com o Centro 

Olímpico: futebol de campo e natação 
 
Retorno das atividades esportivas em parceria com o Mané 
Garrincha: futsal masculino, feminino e basquete                                                         
 

Realização de jogo de futebol de campo amistoso, com churrasco na 
sede pós-jogo entre o time do TCM e o time do Show de Bola dia 
21/05/22 
 
Participação com 41 atletas e 27 acompanhantes na Olimpíada dos 

Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil em Natal RN de 22 a 
27/08/2022 
 
Retorno da utilização das mesas de sinuca, pebolim e tênis de mesa 

para desfrute dos associados durante o horário de almoço 
 
Realização de amistosos de basquete feminino e masculino do time 
da ASTCOM contra o time do SESC Belenzinho 

 

Realização do Triangular Amigos do Silas de futebol de campo entre 
o time do TCM, amigos da Praia Grande e os Gaúchos dia 
04/12/2022 
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CULTURAL 

 
 
Entrega de cesta para vencedora do concurso de Mensagem de Natal 

2021 – Fabiana Timótheo 
 
Apoio à divulgação de livros cujos autores são nossos associados  
 

Apoio e divulgação de peça de teatro com participação do associado 
Fausto Martinelli 
 
Utilização da Sede da ASTCOM para ensaio do Coral do TCM 
 

Sorteio entre associados de cesta comemorativa ao Dia dos 
Namorados  
 
Apoio ao lançamento do livro Sítio Crateús do nosso associado 
Arimatéia, realizado em parceria com a Escola de Contas e o Coral 

do TCMSP dia 12 de agosto de 2022 
 
Realização de viagem cultural à Paranapiacaba (Retratos da 
Inglaterra) com participação de 44 pessoas no dia 06 de agosto de 

2022 
 
Parceria com TCMSP para divulgação do projeto Nossa Gente, 
contando histórias dos servidores do TCMSP ao longo dos anos 

 

Apoio ao lançamento do livro Educação Pública no Brasil de nossa 
associada Daiesse Bonfim, realizado em parceria com a Escola de 
Contas no dia 09 de novembro de 2022 
 

Apoio logístico à troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022 entre 
associados e associadas 
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Realização de viagem cultural à Guararema (Arraial da Escada – 
Rota 66) com participação de 46 pessoas no dia 05 de novembro de 

2022 
 
Realização de festa de fim de ano - Jantar Dançante – em parceria 

com ASCAMSP dia 25/11/2022 com a participação de 70 associados 
 
Apoio ao lançamento dos livros O Devido Processo Legal e a 
Inelegibilidade por Rejeição de Contas de Gestão e O Combate à 

Corrupção no Direito Administrativo e os Acordos de Leniência de 
nossas associadas Cleide Sodré Lourenço e Margarida Isabella 
Malena Mancini, realizado em parceria com a Escola de Contas no 
dia 30 de novembro de 2022 
 

Churrasco comemorativo do Prêmio Canela de Ferro 2022 com a 
participação de 60 pessoas em nossa sede social dia 04/12/2022 
 
Apresentação de violinista em todos os setores do TCM com 
distribuição de doces dia 15/12/2022, comemorando o fim dos 

trabalhos de 2022 
 
 

CONVÊNIOS 

 
 

Convênio com Templo do Vinho  
 

Convênio com oficina Depintor 

 
Convênio com corretora de consórcio Porto Seguro Flavia Ultremare 
 
Inclusão do Plano Ouro no convênio Porto Seguro Odontológico  

 
Convênio com Editora Contracorrente 
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SOCIAL 

 
 
Criação do Projeto Patrono do Polo de Transformação Cidadã, em 

parceria com a AMAVB, para desenvolvimento de ações sociais no 
bairro da Brasilândia 
 
Realização da Campanha do Agasalho 2022 em parceria com a 

AMAVB 
 
Parceria com TCMSP para divulgação da Campanha de Saúde Ocular 
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