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1. INTRODUÇÃO

Este  relatório  de  –  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS,  tem  por  finalidade  demonstrar  todas  as 
atividades administrativas, sociais, esportivas, políticas e financeiras desenvolvidas  no Biênio 
2006/2008 pela Diretoria Executiva da ASCON.

Apresentamos essas ações de maneira clara, objetiva, e transparente, para não dar margem a 
qualquer  tipo  de  dúvida  quanto  à  seriedade  e  a  responsabilidade  com que o  trabalho  foi 
desenvolvido,  visando tão somente à valorização do patrimônio e a imagem da Associação 
dos Servidores do CNPq – ASCON.

Temos plena convicção que tanto o Conselho Deliberativo (CD) quanto o Conselho Fiscal (CF) 
aprovarão este relatório, pois, durante toda a gestão esta Diretoria sempre apresentou com 
transparência todas as ações desenvolvidas.

2. ATUAÇÃO POLÍTICA 

Ao  longo  destes  dois  anos,  registramos  algumas  ações  políticas  importantes  para  a 
consolidação da nossa Associação em diversas instâncias,   tanto no âmbito interno quanto 
externo:

a. Mobilização dos servidores pela valorização da Carreira de Ciência e Tecnologia;

b. Mobilização pela Campanha Salarial 2007- recomposição da tabela salarial da Carreira de 
C&T;

c. Ações junto à administração do CNPq na busca da Gestão Participativa;

d. Atuação junto  ao poder  Executivo  e  Legislativo  em parceria  e  consonância  com outras 
associações  de  classe  e  sindicatos  públicos;  e  por  fim,  a  busca  pelo  despertar  da 
consciência cidadã de cada servidor, convocando-os corpo-a-corpo para atos, assembléias 
e ações políticas em defesa da nossa dignidade e pela valorização da Carreira de C&T.

3. ATUAÇÃO SOCIAL

A ASCON desenvolveu em parceria com a Coordenação de Qualidade de Vida e o SESC a 
“Campanha adote um Sorriso”, que teve como objetivo proporcionar tratamento dentário aos 



colaboradores  menos  favorecidos,  como  exemplo  o  pessoal  de  limpeza,  manutenção, 
terceirizados  e  menores.  A campanha funcionou da seguinte  forma,  a  ASCON soltou  uma 
mensagem na rede convidando os servidores do CNPq a fazerem doações nos valores de R$ 
5,00,  R$ 10,  e R$ 15,00,  os valores arrecadados foram  repassados para pagamento dos 
tratamentos  ao  SESC.  Foi  dada  prioridade  aos  empregados  da  limpeza,  manutenção, 
terceirizados e menores.   As doações foram administradas pela ASCON. Para fazerem as 
doações os servidores enviavam mensagem para o e-mail  ascon@cnpq.br, indicando o valor 
da contribuição, a sua lotação e o seu ramal. Em seguida um funcionário da ASCON passava 
para recolher a doação. O SESC montou a unidade móvel odontológica em frente ao CNPq da 
SEPN 507 e realizou os tratamentos durantes trinta dias consecutivos. E mais:

- Inclusão social com crianças carentes, principalmente de Escolas públicas, com dias de 
lazer nas instalações sociais do clube;

- Campanha de arrecadação de alimentos, para entidades carentes; 

- Apoio as atividades e divulgação, pela ação da cidadania contra a miséria e pela vida, 
CRIAMAR; 

4. ATUAÇÃO DAS DIRETORIAS 

4.1. Diretoria de Assuntos Esportivos

A Diretoria de Assuntos Esportivos destaca as seguintes ações durante o biênio 2006/2008:

2006 – Campeonato de Futebol Society categoria Veteranos;

2006 – Campeonato de Futebol Society categoria Novos;

2007 – Campeonato de Futebol Society categoria Veteranos;

2007 – Campeonato de Sinuca;

2007 – Acampamento no dia das Crianças, com participação de voluntários: Wayne 
B.Beskow, Flávio N.Bettencourt de Sá e Geanne M.de Jesus Cardoso;

2006/2007 – Hidroginástica, uma parceria entre a ASCON e CNPq, para todos os 
Associados, Servidores e Prestadores;

2006/2007 – Futebol das quartas-feiras a noite, no clube da ASCON.

4.2. Diretoria de Assuntos Educacionais

A Diretoria de Assuntos Educacionais, Administrativa e Diretoria Social centraram esforços na 
modernização,  ampliação e reestruturação do Projeto  Criança,  desenvolvendo as seguintes 
atividades/ações:

- contratação de um transporte mais seguro e econômico;

- confecção de uniformes padronizados para as crianças;

- inclusão de passeios educativos e ecológicos ao projeto criança;

- divulgação do projeto criança junto aos funcionários do CNPq;

- aquisição de geladeira para a sala do Projeto Criança;

- mudança das instalações do Projeto Criança para o salão principal do Centro de Lazer.

4.3. Diretoria de Assuntos Sociais

No biênio 2006/2008 a Diretoria de Assuntos Sociais além de colaborar com a Diretoria de 
Assuntos Educacionais efetuou vários eventos sociais, dentre os quais destacamos:

ANO 2006

DATA COMEMORATIVA EVENTO LOCAL
Dia das mães Festa comemorativa com 

animação da Banda Fino 
Sede Social da ASCON
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Trato à noite.

Dia dos pais
Festa comemorativa com 
atividades no clube durante o 
dia.

Sede Social da ASCON

Dia das crianças Festival de sorvete durante o 
dia. Sede Social da ASCON

Dia da Árvore

Plantio de mudas de árvores 
no clube com lanche coletivo 
para as crianças do Projeto 
Criança e funcionários do 
clube.

Sede Social da ASCON

Confraternização Churrasco durante o dia. Sede Social da ASCON

ANO 2007

DATA COMEMORATIVA EVENTO LOCAL
Dia das mães Happy hour Sede Social da ASCON
São João Festa Julina Sede Social da ASCON

Dia dos pais
Festa comemorativa com 
atividades no clube durante o 
dia.

Sede Social da ASCON

Dia das crianças

Festa comemorativa com 
festival de sorvete, pipoca, 
algodão doce, pula-pula, 
apresentação de kung fu, 
street dance durante o dia.

Sede Social da ASCON

Confraternização Almoço com churrasco 
realizado durante o dia. Sede Social da ASCON.

Além dos eventos sociais acima citados, a Diretoria da ASCON em parceria com a equipe da 
Qualidade de Vida e o SESC, promoveram a campanha “Adote um Sorriso”, que beneficiou os 
empregados da ASCON,  terceirizados e diversos servidores do quadro efetivo do CNPq.

4.4. Diretoria de Assuntos Científico e Tecnológicos

A  Diretoria  de  Assuntos  Científico  e  Tecnológicos  junto  com  o  Conselho  Deliberativo  da 
ASCON, realizou o “I Ciclo de Debates sobre Ciência, Tecnologia e Inovação”.

4.5. Diretoria Administrativa

A Diretoria Administrativa visando organizar a parte burocrática da ASCON junto às instâncias 
do Governo e buscando aprimorar as instalações físicas e também o fortalecimento da imagem 
da Associação e do Centro de Lazer, desenvolveu diversas ações: 

- Entrou com petição junto ao GDF solicitando isenção do débito de IPTU de exercícios de 
1997,  1998,  2003,  2004,2005  e  2006  conforme   Processo  nº  048.005726/2006, 
048.001452/2007.

- Requerimento de isenção do IPTU do exercício de 2007;

- Requerimento de isenção do IPTU do exercício de 2008;

- Contratação de arquiteto para refazer  o projeto arquitetônico do Centro de Lazer da 
ASCON para retirada do habite-se, por exigência do GDF;

- Contratação de novo contador para a ASCON;

- Contrato de parceria com a GLCV – Administração e Participações, para  construção de 
dois  campos  de futebol,  vestiários,  alojamento  para  os  empregados  e  colocação  de 
vidros no salão de festas, aterro e alambrados ao redor dos campos de futebol;

- Regularização da marca da ASCON junto ao INPI;



- Contrato de parceria com a Associação do Banco Real;

- Venda dos freezers e geladeiras (sucatas) que se encontravam guardados no banheiro 
de deficiente;

- Aquisição de máquina para lavar pedras e pisos, maquita, furadeira e máquina tico-tico;

- Aquisição de geladeira para o alojamento dos funcionários;

- Aquisição de trinta toalhas brancas para as mesas do salão principal;

- Aquisição de três computadores para os funcionários da ASCON;

- Aquisição de impressora mult-funcional para o escritório da ASCON;

- Acordo para parcelamento e pagamento da dívida com a Drogaria Rosário;

- Regularização do pagamento de dívidas de INSS de gestões anteriores;

- Protestos cartoriais da ASCON – outubro/2007 iniciamos um trabalho para verificação e 
retirada de protestos junto aos cartórios do Distrito Federal;

-  Política  de Recursos Humanos da ASCON – a Convenção Coletiva  de Trabalho do 
SinLazer  foi implementada na folha de pagamento dos funcionários da ASCON 3,10% - 
incluído na folha de julho/2007 retroativo a abril/2007, com o objetivo de melhorar os 
trabalhos e os controles administrativos. O funcionário Marco Antônio passou a ser o 
Gerente Administrativo da ASCON a partir de outubro/2007.

- Retirada do  primeiro alvará de funcionamento do Clube em 31/10/2007.

4.6. Diretoria de Comunicação

Durante o biênio 2006/2008 a Diretoria de Comunicação celebrou contrato com a INFOC – 
Tecnologia  em  Informação,  para  reformulação,  modernização  e  manutenção  do  Site  da 
ASCON, tornando-o mais dinâmico e atraente. Além de outras atividades:

- Criação em conjunto com a Diretoria de Esporte, do Boletim Esportivo e posteriormente 
do jornalzinho ASCON Esportivo;

- Criação do Informativo ASCON;

- Criação de cadastro, para divulgação de informativos e propagandas, para diversos fins 
de difusão da informação aos associados e servidores.

5. AÇÕES PARA MELHORIA DO CLUBE

- Adequação das instalações do Clube para retirada do Alvará de Funcionamento;

- Aquisição de uniformes para os funcionários do Centro de Lazer;

- Aquisição de microondas e um DVD para o Projeto Criança;

- Aquisição de 20 mesas e 120 cadeiras para o Salão do Centro de Lazer;

- Recuperação da casa de máquinas das piscinas;

- Aquisição de duas bombas de jogar cloro nas piscinas;

- Reforma das mesas e cadeiras de ferro do Centro de Lazer;

- Reforma das espreguiçadeiras de fibra de vidro do Centro de Lazer;

- Reforma dos banheiros do Centro de Lazer; 

- Reforma da cozinha do salão do Centro de Lazer;

- Reforma das bordas da piscina grande do Centro de Lazer;

- Aterro da área atrás das piscinas para ampliar a área destinada a banho sol do Centro de 
Lazer;

- Construção do murro de arrimo para contenção do aterro na área de sol das piscinas;

- Construção de alojamento para os funcionários;



- Construção de vestiários destinados aos campos de futebol;

- Construção de escada na lateral dos banheiros para acesso às churrasqueiras;

- Construção de rampa para acesso de deficientes físicos às churrasqueiras;

- Construção de uma rede para captação de águas pluviais;

- Colocação de forro de PVC no salão principal, na enfermaria e na administração do clube.

- Fechamento com blindex  de parte do salão principal;

- Construção de espaço no salão para colocação da TV de 52”.

6. CONTRATOS DE PARCERIA PARA OFERECER DESCONTOS AOS ASSOCIADOS:

 - Renovação do Contrato com a BANCORBRAS;

- Cootraseg – Cooperativa de Trabalhos e Serviços de Seguro;

- Colégio Sagrado Coração de Maria;

- Colégio Sagrada Família;

- Centro Educacional  Juscelino Kubistschek ;

- Wizard – Escola de Idiomas;

- Centro Educacional Ânima;

- Escola Evangelista;

- Faculdade de Tecnologia Paulo Freire – FATEP;

- Ópticas Nobel;

- Restaurante Sabor e Saúde Light;

- Academia Cia do Corpo;

- Academia Status.

7. DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

Os balancetes simplificados encontram-se devidamente registrados nos livros Diários e Razão, 
exercícios 2006 e 2007,  e estão a disposição na secretaria da ASCON.
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