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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – 21/06/2018 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano 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:35m, 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. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senhor Ernane, 
seguindo a pauta do dia, a saber: 1) – Leitura e aprovação, com pequenos ajustes, da 
Ata da reunião anterior, de 24/05/2018.  2) – Andamento do Curso Preparatório para 
Contadores – O Senhor Presidente explanou sobre as benfeitorias efetuadas no salão, 
como a pintura, troca de lâmpadas com LED, interruptores, retirada de ventiladores 
obsoletos, compra de biombos para as portas dos banheiros, etc., etc., tudo a baixo 
custo, dentro dos limites permitidos. Também que está elaborando uma planilha com 
esses valores e de outas despesas e as receitas de arrecadação do curso e das novas 
mensalidades sociais angariadas, que poderá ser uma receita extra pelo menos por 
12 (doze) meses, período de fidelidade para quem se associasse ao se matricular no 
curso. Informou ainda que foram efetuadas 51 (cinquenta e uma) matrículas, mas 3 
(três) desistiram, estando cursando 48 (quarenta e oito) alunos. Quanto à forma de 
pagamento, em análise na ocasião da reunião anterior, estão sendo elaborados 
boletos pelo sistema do Banco Santander e a Secretária controla quem efetuou os 
pagamentos. 3) – Inadimplência no Convênio de Saúde – Informou o Senhor Ernane 
que fez as notificações necessárias aos inadimplentes do Convênio de Saúde, com 
comprovante de recebimento para garantia de a ACMSP não ser responsabilizada por 
possível exclusão. Dois deles pagaram os débitos pendentes, mas um associado tem 
sido recalcitrante em não pagar, motivo pelo qual será pedida a sua exclusão do 
Convênio. 4) – Eleições 2018 – ACMSP – O Senhor Presidente pretende publicar em 
breve o Edital com as regras para as Eleições para a Diretoria Executiva e para os 
Conselhos, que dar-se-á na primeira quinzena de novembro do corrente ano, 
formando-se possíveis chapas até setembro, sendo que tudo será comunicado a 
todos os Associados para conhecimento e providências de interesse de cada um. 5) – 
Outros Assuntos – a) – Divulgação de atividades da ACMSP – Em função de que um 
aluno do curso preparatório perguntou se tem mais alguma atividade que a ACMSP 
faz, o Senhor Presidente acha por bem fazer uma maior e melhor divulgação de 
outras atividades desenvolvidas pela Associação, principalmente quanto aos 
convênios para se obter descontos em Faculdades, restaurantes, óticas, lojas de 
turismo, etc.. b) Terreno do Litoral – O Senhor Ernane disse que na semana que vem 
estará recebendo o levantamento topográfico, elaborado por sugestão da Corretora, 
visando a possível venda do terreno. c) – Festa Julina – A Senhora Vitória, Diretora de 
Eventos e de Aposentados, disse que, mesmo com as dificuldades encontradas nos 
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anos anteriores e o fato de estar ocorrendo o cursos preparatório na sede, realizará a 
Festa Julina no dia 05 de julho p.f., convidando para que todos compareçam. 
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 ________________________________. 
 


