
 
 

São Paulo, 23 de junho de 2015. 

 

 

Oficio FTMSP n° 237/2015 

Referência: Nota Oficial da Fundação Theatro Municipal de São Paulo referente a 

auditoria realizada no Contrato de Gestão nº. 001/2013.  

 

PrezadoSenhor, 

 

A FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO (“FTMSP”), 

representada, neste ato, pelo seu Diretor Geral, o Sr. José Luiz Herencia, conforme 

Titulo de Nomeação nº. 131 de 14 de fevereiro de 2013, vem, pelo presente, 

encaminhar a nota oficial a ser publicada conjuntamente com o Relatório de Auditoria 

elaborado por esta douta Controladoria: 

 

Nota Oficial da Fundação Theatro Municipal de São Paulo 

 

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo, representada neste ato pelo seu Diretor 

Geral, o Sr. José Luiz Herencia, conforme Título de Nomeação nº. 131 de 14 de 

fevereiro de 2013, vem, por meio da presente, esclarecer que a Auditoria realizada 

pela Controladoria Geral do Município, cujo objeto é a análise do Contrato de Gestão 

celebrado entre esta Fundação e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural – IBGC, foi 

de grande valia para o aprimoramento do modelo de gestão adotado por esta 

Fundação. 

 

Cumpre-nos, ainda, esclarecer que todas as recomendações apontadas pela Auditoria 

foram prontamente atendidas, e quaisquer eventuais problemas encontrados foram 

tempestivamente sanados. 

 

Ressaltamos que para melhor fiscalização do Contrato de Gestão nº. 001/2013 

celebrado com o IBGC foi expedida por esta Diretoria Geral portaria designando 

servidor público interno para realização de análise e monitoramento do Contrato de 

Gestão, conforme ora estabelecido, (Portaria nº. 01/FTMSP/2015). Tais medidas já 

estão em vigor. 

 

 



 
 

Ressaltamos, também, que a Fundação Theatro Municipal de São Paulo solicitou ao 

IBGC a revisão de diversas rotinas administrativas, dentre elas, podemos destacar, a 

revisão de seu Regulamento de Compras, Contratações e Alienações, bem como a 

criação de uma área de “controller” interno. 

 

Por fim, informamos que todas as atividades desenvolvidas pela Fundação Theatro 

Municipal estão em consonância com a política cultural do Município. 

 

Atenciosamente, 

José Luiz Herencia 

Diretor Geral - FTMSP 

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, com protestos de elevada estima e 

consideração, subscrevemo-nos. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ LUIZ HERENCIA 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/C Ilmo. Sr. Roberto Porto 

Controladoria Geral do Município 

Viaduto do Chá, 15, 10º andar, Edifício Matarazzo 


