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

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, segunda-feira, com início às 
17h:15m, reuniram-se em sua sede social, na Rua Barão de Itapetininga, 255 - 8º andar, os 
Membros da Diretoria Executiva da Associação dos Contadores Municipais de São Paulo. 
Estavam presentes: Francisco Ernane Ramalho Gomes – Presidente, João Antonio Buzzo -  
Secretário, Carlos Alberto Reuter – 1º. Tesoureiro, Maria Fátima de Lima Nakamaru – 
Diretora Administrativa e de Patrimônio e Vitória Gambale – Diretora de Eventos e de 
Aposentados. Ausentes: Honorino Alves da Cruz – Vice-Presidente, e Armando Bento 
Lamas – 2º. Tesoureiro.  Abertos os trabalhos pelo Presidente, Senhor Ernane, foi seguida a 
Pauta do dia, como segue: 1) – Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior, de 
02/05/2017, bem como das Atas das reuniões dos dias: 05/05/2017, com o pessoal do 
DECON - Departamento da Contadoria, 10/05/2017, com o pessoal da CGM – 
Controladoria Geral do Município e 18/05/2017, para recepção de novos Contadores. 2) – 
Planejamento da Gestão e Calendário das próximas reuniões – Sobre Planejamento da 
Gestão será pauta da reunião do dia 20/07/2017. A seguir o Senhor Presidente pediu 
opinião dos presentes sobre o dia da semana mais adequado para as reuniões mensais, 
visando definir um calendário para todos os meses do ano, concluindo-se pela quinta-feira. 
Assim, foram fixados os dias: 20/07/2017, 24/08/2017, 21/09/2017, 19/10/2017, 
23/11/2017 e 14/12/2017. 3) – Reunião CRC – Resultado – O Senhor Ernane informou que 
esteve, juntamente com o Senhor Honorino e a Senhora Fátima, no CRC-SP – Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo para pedir apoio à Associação em suas 
atividades relacionadas aos Associados e com a Prefeitura, mas o resultado não foi o 
minimamente esperado, pois não teve uma recepção merecida e mencionaram que isso 
não é atribuição do Conselho, que tem como escopo a fiscalização da profissão. A reunião 
no CRC-SP, teve como objetivo buscar apoio daquele órgão de classe no sentido de que a 
ACMSP levasse ao mundo acadêmico (Universidades e Faculdades) as atividades contábeis 
da Prefeitura para Universidades e Faculdades. 4) – Cursos promovidos pela ACMSP – O 
Presidente, informou que faria agendas com os diretores da Escola de Contas do TCM, da 
EMASP e da EMAF, para tratar de cursos e palestras voltadas aos Associados. 5) – Palestras 
em Faculdades – O Presidente, pretende aproximar a ACMSP ao mundo acadêmico 
(Universidades e Faculdades), a começar por realizações de palestras sobre o papel do 
Departamento da Contadoria, no âmbito da PMSP, assim como a importância do Contador 
nas atividades públicas. 6) – 25ª. CONVECON – Taxa de inscrição para Associados – A 25ª. 
CONVECON – Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo será 
realizada no município de São Paulo nos dias 09 a 11 de outubro de 2017. Como de 
costume, ficou decidido que a Associação pagará 3 (três) inscrições para Associados, para o 
que será realizado sorteio dentre possíveis candidatos, com regulamento e data a serem 
fixados. 7) – “Site” – Ajustes – Em função de reclamações recebidas de Associados de que 
entendem que não é seguro o “site” da Associação por não ser visualizado o símbolo do 
cadeado de segurança, encontra-se em estudo e orçamentação sobre possíveis opções 
entre hospedagem, com custo estimado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por mês, e 
Certificado para Cadeado, estimado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao ano. 8) 
– Projeto de reforma da sede – Nesta reunião deu-se início à análise e discussão sobre a 
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necessidade de ser executada uma reforma na Sede incluindo possíveis mudanças das 
divisórias visando ampliar os espaços e alterar as dimensões de arquivos, bem como dar 
aspecto de modernização. Foi sugerida a contratação de um Projeto Executivo com um 
Arquiteto, cujo orçamento deverá ser colocado à apreciação e aprovação do Conselho 
Deliberativo. 9) – Festa comemorativa de 80 anos da ACMSP – Fundada em 21/01/1938, a 
Associação irá completar 80 (oitenta) anos no dia 21 de janeiro do ano vindouro. Como a 
Senhora Vitória, Diretora de Eventos, já está verificando sobre orçamentos para a 
costumeira Confraternização de final de ano e considerando-se inviável a realização de 
dois grandes eventos em um curto período, de cerca de um mês, ficou decidido entre os 
presentes por apenas um evento no mês de janeiro, até porque os preços são mais baixos 
do que em dezembro. Sobre o que se pretende fazer (tipo de evento), concluiu-se por um 
jantar dançante, que parece ser o mais aceito pelos Associados. Para tal, a Senhora Vitória 
mudará a época para levantamento dos orçamentos, os quais serão colocados à aprovação 
do Conselho Deliberativo e posterior divulgação aos Associados. 10) – Outros Assuntos – a) 
– Banco do Brasil – Seguros – O Banco do Brasil, que trabalha com a Seguradora MAPFRE, 
está oferecendo aos Associados seguros de automóvel, residencial, de vida ou outros. O 
Senhor Ernane sugere pedir apresentações na sede, primeiro aos membros da Diretoria e 
dos Conselhos e depois para Associados interessados. B) – Palestra com o Professor 
Heraldo da Costa Reis – O Senhor Presidente informou que pretende conseguir realizar 
uma palestra com o Professor Heraldo da Costa Reis, autor do livro “A Lei 4320 
Comentada”, que vem sendo atualizado de longa data, agora com a inserção da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o que será de bom alvitre para reciclagem (no sentido de 
atualização) dos Contadores para o desempenho de suas funções na Prefeitura. C) – 
Coroas de flores por falecimentos – Em função de incidente ocorrido recentemente a 
respeito, o Senhor Ernane colocou em análise e discussão sobre para qual situação a 
Associação pode providenciar o envio de coroa de flores por falecimentos, concluindo-se 
pelo envio pelo falecimento de Associado, mas não para o caso de familiares/parentes. D) 
– Festa Junina – (29/06/2017) – A Senhora Vitória informou que está verificando sobre 
comidas e bebidas que podem ser trazidas ou serem feitas aqui na sede para a Festa 
Junina. Pela situação de que algum tipo seja melhor servir quente, foi opinado pela compra 
ou aluguel de um “rechaud” (leia-se rechô ou rechôu), do qual poderá ser visto tipo mais 
adequado e preço mais condizente. Terminados os itens da pauta, 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 em conjunto com o 
Senhor Ernane, a qual, lida e achada conforme, vai por mim assinada, 
________________________________, e pelo Senhor Presidente Francisco Ernane 
Ramalho Gomes ________________________________. 
 
 

 


