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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES 
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO COM CONTADORES DO DEPARTAMENTO DE 

CONTADORIA – DECON – 05/05/2017 
 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, sexta-feira, com início às 10:00 
horas, foi realizada reunião na sede da Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
- ACMSP, na Rua Barão de Itapetininga, 255 - 8º andar, com Membros da sua Diretoria 
Executiva e funcionários vinculados à Carreira de formação em Ciências Contábeis lotados 
no Departamento de Contadoria – DECON, da Secretaria Municipal da Fazenda, com a 
finalidade de expor, discutir, analisar, opinar, buscar e sugerir soluções sobre situações, 
aspectos gerais e fatos que ocorrem, não só no Departamento da Contadoria, mas em 
todas as Unidades Orçamentárias da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, em 
relação a questões funcionais, de atribuições e outras dessa Carreira, bem como sobre 
outros assuntos de interesse, não só da Classe como do funcionalismo municipal em geral. 
Estavam presentes por parte da ACMSP o Senhor Francisco Ernane Ramalho Gomes – 
Presidente e, posteriormente, o Senhor João Antonio Buzzo – Secretário, que passou a 
secretariar a reunião, e por parte do DECON o Senhor Emerson Onofre Pereira, Diretor do 
Departamento, e as Senhoras Contadoras Maria de Lourdes Silva Gomes, Simone Nishida 
Pereira, Margarete Tizue Nakamae Takaoka e Karen Chede Ferreira. Abertos os trabalhos 
pelo Senhor Ernane, passou a palavra para o Senhor Emerson que relatou sobre as 
dificuldades por que tem passado pela constante insuficiência na quantidade de 
Contadores em atividade na Prefeitura, havendo Unidades Orçamentárias – UO´s e outros 
locais que deveriam ter, como em Núcleos de prestação de contas de convênios (SMS, SME 
e SMADS), sem dispor desse profissional. Disse que já está solicitando a abertura de um 
novo Concurso Público, pois já foram nomeados e empossados todos aprovados do último, 
mas alguns logo saem em busca de um salário melhor. Assim, pede ajuda da ACMSP para 
que, pelo seu lado político, busque melhorias para a Carreira. Lembrou o Senhor Ernane 
que isso está sendo tratado, havendo o Projeto entregue na Administração passada, mas 
que já houve reuniões a respeito com os próprios atuais Secretários Municipais da Fazenda 
e da Gestão. Dessa forma o Senhor Emerson sugere que seja feita uma aglutinação dos 
Contadores nas grandes Secretarias, como a da Saúde, da Educação e das Prefeituras 
Regionais, para que trabalhem juntos para todas as UO’s, ficando as pequenas Secretarias 
como estão. Colocou o Senhor Ernane que essa proposta de aglutinação deve ser factível. 
Foi lembrada também a fala de um Ex-secretário das Finanças, Senhor Amir Khair, que os 
Contadores também podem gerar receitas, ou pelo menos evitar desperdícios nas 
despesas, tendo a sua importância no contexto geral do funcionalismo municipal. O Senhor 
Emerson também sugere que seja implantado, a exemplo dos Professores, um Concurso 
de Remoção para os Contadores, de forma que cada um trabalhe em local de seu interesse 
e/ou mais próximo de sua residência, o que pode ajudar no bom desempenho das 
atividades dessa área. Sobre Projeto da Carreira própria, os (as) Contadores (as) do DECON 
informaram que foi formado um Grupo para elaborar um Projeto para a Carreira, talvez 
por falta da informação da existência do Projeto da Associação. Discutida a questão, o 
Senhor Ernane sugeriu que se verifique o que consta nesse Projeto, comparando os dois e, 
em havendo pontos positivos que sejam interessantes de incluir, verificar a viabilidade de 
resgatar o Projeto protocolizado na Secretaria de Gestão e substitui-lo. O Senhor Ernani 
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comentou que recebeu críticas quanto à realização da palestra do dia 25/04/2017, sobre 
“Riscos Cardiovasculares na Atualidade” por não ser assunto relacionado à Categoria, mas 
que ele a realizou na certeza que tenha sido muito útil, não só e principalmente aos 
Associados de mais idade, mas também aos mais novos, tanto que ainda pretende fazer 
outra palestra / atividade sobre “Primeiros Socorros” com especialistas do SAMU. Também 
pretende propor e realizar palestra com especialista em Previdência, assunto atualmente 
em destaque e, com certeza, de interesse de muitos Associados em vias de se aposentar. 
Finalmente foi tratado assunto de interesse geral do funcionalismo, sobre reajustes e 
revisões gerais anuais dos vencimentos. Este Secretário, Senhor João, lembrou a todos e 
principalmente ao Senhor Emerson, como Diretor do DECON, que desde março de 2015 
não tem sido publicado o Decreto sobre a possibilidade ou não de reajuste quadrimestral, 
descumprindo os ditames da Lei nº. 13.303, de 18 de janeiro de 2002, Artigo 2º. e seus 
Parágrafos, sendo que no início de cada ano a receita tem sido volumosa, o que pode 
resultar em reajuste. Para a próxima reunião do Fórum das Entidades Sindicais deverá ser 
proposto para que na lei de revisão geral anual seja utilizado um índice de reposição da 
inflação, pois o Legislativo (CMSP e TCM) e as Empresas usufruem desse reajuste, bem 
como a melhoria de outros benefícios, como o valor do Vale Refeição. Dado o avançado da 
hora e nada mais se pretendendo tratar no momento, perguntado e ninguém mais 
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, tendo 
eu, João Antonio Buzzo, Secretário, lavrado a presente Ata, a qual, lida e achada conforme, 
vai por mim assinada, ________________________________, e pelo Senhor Presidente 
Francisco Ernane Ramalho Gomes ________________________________. 
 


