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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – 22/02/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (22/02/2018), quinta-feira, 
com início às 17h:30min, 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, Honorino Alves da Cruz - Vice Presidente e Vitória Gambale – Diretora de 
Eventos e de Aposentados. Ausentes: Carlos Alberto Reuter – 1º. Tesoureiro,  Armando 
Bento Lamas – 2º. Tesoureiro;  Maria Fátima de Lima Nakamaru – Diretora Administrativa 
e de Patrimônio; e João Antonio Buzzo – Secretário. Abertos os trabalhos pelo Presidente, 
Senhor Ernane e, na forma do Estatuto Social, designada a Senhora Vitória para secretariar 
a reunião, foi seguida a Pauta do dia, a saber: 1) – Foi providenciado pelo Sr. Presidente a 
leitura do Ofício n. 159/2017-ACMSP, cujo objeto foi à solicitação do ressarcimento do 
valor pago de anuidade ao CRC com suporte, ou melhor, na esteira dos Procuradores, onde 
estes através da Portaria SF 192/2017 conseguiram a disponibilização de R$ 1.000,00 (mil 
reais) para pagamento da anuidade de 2018 à OAB, obtendo como resposta da Secretaria 
da Fazenda a negativa do pedido, justificado através da especificidade dos recursos que 
são utilizados para os Procuradores e em autorizado o ressarcimento outras carreiras 
também iriam pleitear esse pagamento. 2-) Continuando, o Sr. Presidente falou sobre a 
sua participação na Palestra realizada na FECAP em 21/02/2018, cujo assunto era sobre a 
“Nova Lei de Finanças Públicas” projeto que se encontra em debate e cujo resultado é a 
alteração da Lei 4.320/64. A Palestra foi de alto nível, motivando o Sr. Presidente a 
convidar a palestrante Professora Doutora Patrícia Siqueira Varela a participar na sede da 
Associação, com a mesma palestra, ficando determinado a 1ª quinzena de março para sua 
realização e estando no aguardo de uma data a ser informada pela Professora. 3-) Parceria 
com a FECAP através do curso de Pós Graduação com desconto e estendido aos filhos, 
inclusive para o nível médio no Colégio Alvares Penteado. Nessa troca de diálogo foi 
oferecida a estrutura da Associação para a realização do curso de Pós Graduação, bem 
como a inserção da carreira de Contador da área pública no mundo acadêmico, para dar 
visibilidade e importância da nossa profissão.  Foi acordada também a divulgação de cursos 
oferecidos pela FECAP. 4-) Por último, o Sr. Presidente manifestou a vontade de estruturar 
um curso preparatório na sede da Associação para o concurso de Contadores. Antes do 
término dos trabalhos a Sra. Diretora de Eventos e de Aposentados, falou sobre a data do 
Dia Internacional da Mulher, sugerindo a compra de ingressos para uma sessão de cinema, 
para sorteio entre as associadas, visto que a data de 08 de março de 2018 já estaria 
comprometida com a manifestação na porta da sede da PMSP e posterior caminhada até a 
Av. Paulista, inviabilizando assim, qualquer evento comemorativo na sede da Associação. 
Dando continuidade, foi autorizada a aquisição de 10 ingressos no valor total de R$ 280,00 
(Duzentos e oitenta reais) a serem sorteados para utilização no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Perguntado e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, tendo eu, Vitória Gambale, Diretora de Eventos e de Aposentados, 
lavrada a presente Ata, a qual lida e achada conforme, vai por mim assinada, 
________________________________, e pelo Senhor Presidente Francisco Ernane 
Ramalho Gomes ________________________________. 


