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ATA DA 18" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE S.ÃO PAULO

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 10h00 horas,
reuniram-se em reunião ordin¿íria, na sala de reuniões do lo andar da Praça das Artes, os
seguintes Conselheiros: Selma Quaresma da Silva e Diego da Silva. Os trabalhos foram
abertos pelo Sr. Diretor Geral da FTM André Luiz Pompéia Sturm e a Secretaria
Adjunta Marília. Presente também o Senhor Maurício Akihiro Maki. O Presidente
declarou abertos os trabalhos e apresentou a seguinte Ordem do Dia: l)Posse dos novos
membros do Conselho Fiscal; 2) Ratificação do 23" aditamento; 3) Outros
assuntos. Ato contínuo, passou-se ao item I da Ordem do Dia - 1) Posse dos novos
membros do Conselho Fiscal. Tomaram posse como membros titulares do Conselho
Fiscal os Sr. Ahmed Sameer El Khatib, Sr. Diogo de Tullio Vasconcelos, Sr. Ricardo
Mellão. Tomaram posse como membro suplente a Sra. Mariana Jerusa de Oliveira
Pacheco. E informou que em breve circulará a minuta da Ata com sugestões aos
Conselheiros. Ato contínuo, passou-se ao item 2 da Ordem do Dia - 2) Ratificaçäo do
23o Termo de Aditamento. Informou o Diretor Geral que ao tentar liberação de
recursos pata a FTM e para o contrato de gestão, assumiu o compromisso de rcalizar
uma reunião do Conselho Fiscal para aprovação do 23o Termo de Aditamento ao
Contrato de Gestão. Informou o Diretor Geral que esta em curso o chamamento público
para escolha de uma nova Organização da Sociedade Civil, o qual o Instituto Odeon
sagrou-se vencedor, contudo houve necessidade de prorrogar o contrato de gestão com o
IBGC até 31.08, tendo em vista que houve um atraso no cronograma do chamamento
público em face de uma suspensão cautelar determinada pelo TCM. Informou ainda
que o recurso liberado pela fazenda visa atender as demandas do IBGC. Ato contínuo o
Conselheiro Ahmed Khatib questionou se o 23o termo de aditamento havia sido
submetido à comissão de acompanhamento e fiscalização. Ato contínuo o Diretor Geral
expôs que a atual gestão teve que cobrir um rombo deixado pela administração anterior,
desse modo a FTM e SMC em conjunto passaram acompanhar de perto os pagamentos
realizados pelo IBGC. O Diretor Geral pontuou que ao constar problemas na gestão do
IBGC a FTM e a SMC passar¿rm a efetuar um controle cerrado sob as despesas do
IBGC. O Conselheiro Maurício Maki pontuou que cabe ao Conselho Fiscal realizar um
controle das decisões que foram tomadas e que hâ na lei Comissões que deveriam
acompanhar a feitura desses Contratos. O Conselheiro Diego Silva pontuou que houve
inúmeros problemas com a constituição da comissão de acompanhamento e fiscalização
e que atualmente ela não esta constituída. Reforçou, ainda, que a necessidade de repasse
inicial se deu emrazão do atraso do cronograma do chamamento emrazão da suspensão
determinada pelo TCM. O Diretor Geral pontuou que o recurso utilizado no 23" Termo
de Aditamento corresponde justamente ao período de execução do contrato. O
Conselheiro Diego da Silva informou que caso o chamamento não tivesse sido feito as
atividades do Theatro Municipal estaria fechado. O Conselheiro Ahmed pontuou que
não se sentia a vontade para ratificar o Termo de Aditamento sem análise das comissões
e sem o atendimento dos aspectos formais necess¿ários à feitura do termo. Em
continuidade, passou-se ao item 3 da ordem do Dia. - 3) outros Assuntos. A
Secretaria Adjunta pontuou a necessidade de corrigir os elementos formais necessários
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ao 23o Termo de Aditamento. A Conselheira Selma Quaresma da Silva entregou carta
endereçada ao Diretor Geral explicitando a sua saída do Conselho. Fica consignado o
esclarecimento que esta é a primeira reunião do Conselho Fiscal do ano de 2017 e
informar que a reunião se deu em agosto, apesar da manifestação de alguns conselheiros
empossados e não empossados para que o conselho se reunisse ainda no primeiro
semestre de forma a dar cumprimento a legislação e também para ficarem a par da
situação da Fundação. O Senhor Maurício Maki ressaltou que é importante o

atendimento dos aspectos formais e materiais, como a apresentação do parecer jurídico,
manifestação que fundamentou a feitura do termo e planilha que justifiquem a
precificação. O Conselheiro Diego Silva fez constar a sua saída do Fiscal da
FTM. Fica consignado a ausência do atual Presidente do Conselho
impossibilitando a eleição do novo Presidente.

Testa Carlini,

São Paulo, l8 de de2017
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