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ATA DA 19" RELININO ONNINÁNr¿. DO CONSELHO F'ISCAL DA
FUNDAÇÃO THEATRO MIINCTPAL DE SÃO PAULO (*FTMSP")

Aos l0 dias do mês de outubro do ano de dois mil e áezessete, às 14 horas, reuniram-se
em reunião ordinária os seguintes Conselheiros: Sr. Ahmed Sameer El Khatib, Sr.
Ricardo Mellão e Sra. Mariana Jerusa de Oliveira Pacheco. A tomar posse como
Conselheiro representante eleito dos Servidores da FTM o Sr. Ahnir Orêstes'Diogo.
Presente também o Sr. Edson Claro. Como convidadas a Sra. Renata Aparecida Pereira
da Silva Araújo - Diretora de Gestão da Fundação e a Sra. Juliana Vèttro - Chefe de
Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura.

Deliberações

l) Formalizou-se a posse do Conselheiro eleito pelos servidores da FTM Sr. Almir
Orestes Diogo;

2) Fica acordada a eleição do Presidente do Conselho Fiscal para apróxima reunião
do Conselho em data a ser agendada;

3) Foi submetido ao Conselho Fiscal o regulamento de compras e contratações do
Instituto Odeon, ficando acordado que a deliberação sobre o assunto ocorrerá até
20 de outubro de2077;

4) Foi submetido ao Conselho a minuta do termo de permissão de uso de bens
móveis em favor da SPcine, ficando acordado que a decisão será condicionada a
apresentação e análise da solicitação de aquisição dos bens que estão em uso
pela Spcine, conforme capítulo II, artigo 10" do regulamento de compras,
contratações e alienações do IBGC ¡ ,

5) Fica acordado que a FTM irá reconstituir as comissões de avaliação " 4
acompanhamento e fìscalização referente ao Contrato de Gestão n O}tiZ}ll, / / -l
firmado com o IBGC, até 79 de novembro de20l7;



6) Outros assuntos: '

Nada mais havendo, a Diretora de Gestão fez um resumo dos trabalhos do dia, bem

como das deliberações e agradeceu a participação de todos os presentes. Encerrada a

reunião foi lavrada a presente at4 após lida, foi aprovada þelos Conselheiros
presentes

São Paulo, 10 de outubrode20lT.

Sameer El Almir Orestes Diogo

de Oliveira Pacheco


