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ATA DA 20" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
FUNDAÇÃO THEATRO MUNCIPAL DE SÃO PAULO ("FTMSP")

Aos 14 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, reuniram-
se em reunião ordin¿ária os seguintes Conselheiros: Sr. Ricardo Mellão, Sr. Diogo de
Tullio Vasconcelos, Sr. Almir Orestes Diogo. A tomar posse como conselheiro titular o
Sr. Edson Claro. Como convidadas a Sra. Renata Aparecida Pereira da Silva Araújo -
Diretora de Gestão da Fundação e a Sra. Juliana Velho - Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de Cultura e Sr. Otávio Cameiro de Souza Nascimento da
Secretaria da Fazenda.

Deliberações

1) Formalizou-se a posse do Conselheiro titular, indicado pela Secretaria da Justiça
Sr. Edson Claro;

2) Formalizou-se a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, sendo eleito o
Conselheiro Almir Orestes Diogo;

3) Formalizou-se a renúncia do conselheiro Diogo de Tullio vasconcelos;

4) Os conselheiros tomaram ciência do 01" aditamento ao Termo de Colaboração no
001/FTMSP|20L7 e das circunstâncias da sua feitura, e solicitaram que lhes
sejam enviadas as comprovações de que não houve repasse de recursos
destinados ao provisionamento de desmobilização referente ao passivo
trabalhista.

5) Os conselheiros deverão analisar o balanço patrimonial do ano de 2016 e
demonstrativos contábeis da FTM do ano de 2016, ficando cientes da
necessidade de produzir relatório com as conclusões alcançadas para envio ao
TCM. Os conselheiros fazem consignar a solicitação de apoio técnico da
Supervisão de Finanças da FTM para análise do balanço e demonstrativo;

6) Em relação à Permissão de uso de Bens Móveis em favor da SPCine, o
Conselho não é favorável a sua cessão a título gratuito;
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7) 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 lawada a presente ata, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros
presentes.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

Diogo de Tullio V

Ricardo Mellão


