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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – 22/03/2018 
 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, Ano do Jubileu de 
Carvalho da ACMSP – Associação dos Contadores Municipais de São Paulo, quinta-
feira, com início às 17h:25m, reuniram-se em sua sede social, na Rua Barão de 
Itapetininga, 255 - 8º andar, os Membros da Diretoria Executiva da ACMSP. Estavam 
presentes: Francisco Ernane Ramalho Gomes – Presidente, Honorino Alves da Cruz – 
Vice-Presidente, João Antonio Buzzo – Secretário, Armando Bento Lamas - 2º. 
Tesoureiro, Maria Fátima de Lima Nakamaru – Diretora Administrativa e de 
Patrimônio e Vitória Gambale – Diretora de Eventos e de Aposentados. Ausente: 
Carlos Alberto Reuter – 1º. Tesoureiro. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Senhor 
Ernane, com comentários extrapauta, dizendo que a palestra sobre Precatórios foi 
bem sucedida e sobre a hipótese de alteração dos percentuais de desconto para 
previdência no PL 621/2016. A Pauta do dia foi seguida, a saber: 1) – Leitura e 
aprovação das Atas das Reuniões anteriores, de 12/01/2018 e de 22/02/2018. 2) – 
Projeto de Lei da Carreira de Contadores – Dado que funcionários do DECON – 
Departamento da Contadoria estão querendo dar prosseguimento a projeto por eles 
elaborado, intitulado de nova roupagem do PL original, o Senhor Honorino insiste em 
que seja prosseguido com o Projeto original elaborado pela ACMSP que, mesmo com 
maior impacto orçamentário, é mais abrangente para todos da Carreira, inclusive os 
aposentados. Assim, o Senhor Ernane disse que, em conversa com o Senhor Marcel, 
pede para que seja levado o Projeto da ACMSP para o SINP – Sistema de Negociação 
Permanente, em reunião setorial, em mesa onde estará o Secretário da Fazenda, 
Senhor Caio Megale. 3) – Dissídio das funcionárias da ACMSP – Informa o Senhor 
Ernane que, seguindo normas vigentes e o dissídio do Sindicato da Classe, será dado 
um reajuste de 2,31% (dois inteiros e trinta e um centésimos por cento) a partir de 01 
de março de 2018. 4) – Vale Refeição das funcionárias da ACMSP – Não tendo ainda 
um novo valor definido, ficou de ser verificado sobre os percentuais dos últimos 3 
(três) anos, bem como se guardou alguma relação com o Vale Refeição fornecido pela 
Prefeitura aos seus funcionários. 5) – Levantamento topográfico – Estando em 
processo de oferta para venda do terreno no litoral, foi sugerido pela Corretora para 
que seja feito um levantamento topográfico, mas pelo total e não separado por lotes. 
Foi apresentado um orçamento pelo Agrimensor Senhor Joel, em R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais). Sendo a negociar, foi pedido se poderia ter alguma redução 
no valor. A Senhora Joana Morales, do CD – Conselho Deliberativo, sugeriu que sejam 
feitas 3 (três) pesquisas de preços. Feito outro orçamento através de uma empresa, o 
valor foi de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Sabendo do andamento 
dessas providências, a Associada Senhora Vera Vada disse que conhece e indica um 
agrimensor da região, nada menos que o mesmo Senhor Joel. Este já apresentou uma 
nova proposta, em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a qual já foi levada à 
deliberação do CD e aprovada. Também estão sendo tomadas medidas para a 
instalação de uma cerca de arame farpado em toda a orla do terreno (conjunto dos 
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lotes) para demarcar corretamente seus limites, bem como para dificultar invasões 
ou outros atos ilícitos. 6) – Outros assuntos – Os itens “a”, “b” e “c” a seguir foram 
tratados no início da reunião e inseridos aqui nos outros assuntos pela relevância das 
matérias. a) – Senha Web – Comentado pelo Senhor Honorino sobre a senha web 
fornecida pela Secretaria da Fazenda para funcionários e outros interessados, as 
pessoas têm encontrado muitas dificuldades para a consecução dessa senha, 
principalmente as não muito afeitas à informática, como os aposentados quando 
precisam dos Informes sobre precatórios, precisando, portanto, desburocratizar os 
procedimentos. Assim, o Senhor Presidente ficou de fazer um pedido ao DECON para 
que a obtenção dessa senha seja mais simplificada. b) – RPV -  Requisição de Pequeno 
Valor (Precatórios) - Foi abordado o assunto em função de que pela EC - Emenda 
Constitucional nº. 99/2017 foi alterado o valor das RPV de 3 para 5 vezes o valor de 
referência considerado de pequeno valor no âmbito municipal (Portaria Conjunta 
01/18 – PGM/SF, de 19 de janeiro de 2018), passando atualmente de cerca de R$ 
63.000,00 (sessenta e três mil reais) para R$ 105.136,55 (cento e cinco mil, cento e 
trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que, para quem já recebeu o 
valor menor, após essa EC 99/2017, é possível pleitear a diferença. c) Revisão geral 
anual – Encontra-se em tramitação na CMSP – Câmara Municipal de São Paulo o 
Projeto de Lei nº. 0879/2017, novamente com o percentual irrisório (insignificante, 
irrelevante, desprezível, pequeno, ínfimo, mínimo, ridículo, reduzido, mesquinho, 
minguado, exíguo, escasso, módico, parco) de 0,01% para as datas-bases de 
01/05/2016 e 01/05/2017. Sobre esta matéria este Secretário, disse que leu no DOC – 
Diário Oficial da Cidade (sic – o nome legal é DOM – Diário Oficial do Município, 
conforme Lei nº. 5.075, de 31 de outubro de 1956) (22/03/2018 – página 76) o 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, com voto em 
separado do Vereador Cláudio Fonseca, colocando Substitutivo ao PL, com os índices 
de 11,53% para 01/05/2016 e de 5,30% para 01/05/2017, sendo que, pela LOM-SP – 
Lei Orgânica do Município de São Paulo, os Vereadores não podem apresentar 
projetos que aumentem as despesas do Executivo, estando, portanto, esse 
Substitutivo sujeito a ser rejeitado ou, se aprovado, vetado pelo Senhor Prefeito. d) – 
Reuniões da DE – Diretoria Executiva – em que dia da semana – Na tentativa de se 
elaborar um calendário fixo para as reuniões da Diretoria no ano de 2018, discutiu-se 
a respeito de possíveis dias e horários, mas nada foi definido, pois em todos os dias, 
de segunda a quinta-feira, sempre tem algum membro que já tem algum 
compromisso ou dificuldades para comparecer, também em relação a horários, pois 
no meio do dia para os da ativa tem que alongar o intervalo do almoço. Assim ficou 
para continuar a discussão na (s) próxima (s) reunião (ões). e) – Confraternização de 
final de ano – Abordado o assunto, se continuaria realizando o jantar ou se mudaria 
para um churrasco em algum sítio, foi colocado em votação, cinco membros optaram 
pelo jantar e apenas o Senhor Armando votou por churrasco. Para jantar a Senhora 
Vitória, Diretora de Eventos, já está catalogando cotações para comida, salão, 
decoração, bebidas, personal dance, segurança, convites e tudo o que mais for 
necessário, isso tudo já no primeiro semestre, visando conseguir segurar a data de 08 
de dezembro – sábado. Já dispõe dos orçamentos do Circolo Italiano, Espaço Mila, 
Buffet Palace e Espaço Kasa Fendi. Também será analisada a viabilidade de se realizar 



3 
 

o evento em outro local que não o do ano anterior, como é intenção do Senhor 
Presidente, estudando-se os preços e as condições. F) – Evento do Dia do Profissional 
da Contabilidade (25 de abril) – O Senhor Presidente disse que pretende realizar um 
evento na sede para comemorar a data, possivelmente uma palestra e um coquetel a 
ser oferecido aos Associados. 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, a qual, lida 
e achada conforme, vai por mim assinada, ________________________________, e 
pelo Senhor Presidente Francisco Ernane Ramalho Gomes 
________________________________. 
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