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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – 19/04/2018 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, Ano do Jubileu de Carvalho 
da ACMSP – Associação dos Contadores Municipais de São Paulo, quinta-feira, com 
início às 18h: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, 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 a saber: 1) – Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior, 
de 22/03/2018. 2) – Criação de página no Facebook – Discutido o assunto em função 
da insistência de alguns membros da Diretoria para essa criação, ficou decidido que 
no momento ainda não se faz oportuno, por alguns inconvenientes e, principalmente, 
pelo falta de suporte técnico para sua manteneção e manutenção. 3) - Publicação de 
Homenagem do Dia do Profissional da Contabilidade – Pretendendo o Senhor 
Presidente fazer uma publicação em jornal de grande circulação em homenagem ao 
próximo Dia do Profissional da Contabilidade – 25 de abril – foram feitas pesquisas de 
preços junto às Empresas O Estado de São Paulo, que cotou em R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) e Empresa Folha da Manhã, com valores de R$ 2.200,00 para o Jornal Agora 
São Paulo e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Jornal Folha de S. Paulo. Decidiu-se 
em publicar um calhau razoavelmente grande no jornal Agora São Paulo. Dada a 
proximidade da data, para que seja publicado no próprio dia 25, será pedida a 
autorização do Conselho Deliberativo-CD em caráter de urgência. 4) – Concurso 
Público para Contadores (Analistas) – Estando em vias de ser publicado o Edital para 
o Concurso Público para Contadores (Analistas), para o qual já tem a autorização do 
Senhor Prefeito, a ACMSP está fazendo tratativas com a FECAP – Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado para a realização de um Cursinho para os interessados 
em prestar o Concurso. 5) Inadimplência de Associados com o Plano de Saúde – 
Informou o Senhor Ernane que existem Associados que estão inadimplentes com o 
Plano de Saúde Sul América e que está elaborando uma intimação para um deles, por 
ser mais contumaz, para que regularize sua dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de exclusão como Beneficiário do Plano e até da cobrança judicial dos valores 
devidos enquanto não excluído. 6) – Reunião – Convênio Médico – O Senhor Ernane 
informou que esteve na sede um Médico Diretor de um Convênio (Uni-Hosp Saúde) 
para tratativas sobre a possível contratação de um novo Convênio de Saúde, no caso 
para os Associados interessados em um Plano e que não estão no da Sul América, 
pois em função da situação judicial não se inclui nem se exclui usuários. A 
organização tem interesse desde que se consiga angariar a partir de 30 (trinta) vidas. 
Assim, ficou agendada uma reunião com os Diretores do Convênio e os membros da 
Diretoria da ACMSP para a próxima terça-feira, dia 24/04/2018, às 11hs. 7) – Outros 
assuntos – a) – Informe de Rendimentos com senha web – Conforme abordado na 
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reunião anterior, como consta no item 6-a da Ata, o Senhor Presidente informou que 
enviou e-mail para o Diretor de DECON pedindo que para facilitar aos menos afeitos à 
informática na consecução do Informe de Rendimentos outros, referentes a 
precatórios no caso de servidores, seja usada a alternativa de se emitir pelo DECON, 
entregando diretamente aos interessados, sem prejuízo da continuidade do uso da 
web. A resposta do DECON foi negativa, alegando que, por motivo de sigilo da 
informação, o assunto seja tratado com a PGM – Procuradoria Geral do Município. 
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 ________________________________. 
 
 
============= 


