
ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  CURADOR  DA
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA, EM 28 DE JUNHO DE 2021

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano da graça de 2021 (dois mil e

vinte e um), as 14h40, ocorreu, de FORMA VIRTUAL, em primeira convocação,

a 4ª reunião do Conselho Curador da Fundação João Mangabeira – FJM, eleito

para  o  triênio  2021/2024,  sob  a  presidência  do  Presidente  do  Conselho

Curador da Fundação João Mangabeira, Carlos Siqueira, com as presenças do

Diretor Presidente, Márcio França, Diretor Vice-Presidente, Alexandre Navarro,

Diretor de Organização, Carlos Amastha, Diretor Financeiro, Mario Luiz Guide

e Diretora de Estudos e Pesquisas, Amanda Sobreira Lima de Sousa e ainda

dos  conselheiros  titulares  do  Conselho  Curador,  Adilson  Gomes  da  Silva,

Álvaro Cabral, Dalvino Troccoli Franca, Francisco Cortez Gomes, Gabriel Maia

Gelpke,  James  Lewis  Gorman  Júnior,  Manoel  Antônio  Vieira  Alexandre,

Serafim Fernandes Corrêa, Silvânio Medeiros dos Santos, Silvio Humberto dos

Passos  Cunha,  Joilson  Antônio  Cardoso  do  Nascimento,  João  Vicente

Machado,  Vera  Muller,  Yara  Gouvêa  e  Felipe  Rocha  Martins,  no  lugar  da

conselheira Maria Cristina do Rosário Almeida que justificou ausência. Esteve

presente na reunião ainda, o chefe de gabinete da presidência da Fundação,

Sr.  Renato  Andrade  e  o  advogado  da  FJM,  Leonardo  de  Alencar  Araripe

Carneiro que também assina esta ata. Em seguida, o Presidente do Conselho

Curador,  Carlos  Siqueira,  verificou  que  havia  quórum  qualificado,  estando

presentes  todos  os  5  (cinco)  diretores,  o  presidente  do  Conselho  e  os  15

conselheiros,  contando  com 21  votantes  e  garantido  o  quórum deliberativo

estatutário. O presidente Carlos Siqueira declarou aberta a reunião ordinária do

Conselho  Curador  da  Fundação  João  Mangabeira  tendo  como  pauta:  1)

Apreciação  do  Relatório  de  Atividades  da  FJM  2020;  2)  Apreciação  da

prestação  de  contas  de  2020;  3)  Apreciação  da  documentação  Faculdade

Miguel Arraes e realização das alterações propostas pelo MP e 4) assuntos

gerais. Em seguida o Presidente Carlos Siqueira passou a palavra ao Diretor

Vice-Presidente da Fundação, Alexandre Navarro, que iniciou a reunião com o

segundo item da pauta e realizou um relato sobre a prestação de contas de

2020  que  seria  entregue  ao  Ministério  Público  e  também  sobre  a  recente

reunião  do  Conselho  Fiscal,  ocorrida  na  manhã  desse  dia,  que  analisou  o

relatório circunstanciado de atividades 2020 – anexo III da portaria do 01/2020
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do MP; balancetes 2020 e o relatório da auditoria. Na sequência, o presidente

Carlos  Siqueira  leu  o  Parecer  do  Conselho  Fiscal  da  Fundação  João

Mangabeira,  o  qual  aprova  sem  ressalvas  as  contas  de  2020.  Após  as

apresentações, os conselheiros se manifestaram e discutiram os documentos

apresentados. Após as manifestações, o presidente Carlos Siqueira iniciou a

votação, perguntando a cada conselheiro presente como votavam em relação

ao item 2 da pauta e os conselheiros APROVARAM POR UNANIMIDADE, A

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  da  FJM  do  exercício  financeiro  de  2020,

concordando com o parecer do Conselho Fiscal. Na sequência, o Alexandre

Navarro apresentou o relatório  com as atividades da Fundação em 2020 e

detalhou os repasses mensais do partido para a Fundação. Após o relatório de

atividades  ser  posto  em discussão  e  debatido  na reunião,  o  presidente  do

Conselho Curador colocou em votação esse item 1 da pauta e os presentes

APROVARAM POR UNANIMIDADE o Relatório de Atividades da FJM 2020.

Dando seguimento, o presidente Carlos Siqueira passou a tratar do 3º item da

pauta; apreciação da documentação da FACULDADE MIGUEL ARRAES que

havia  sido  encaminhada  para  análise  dos  conselheiros.  Após  a  leitura  do

estatuto proposto para a Faculdade Miguel Arraes e da nota técnica sobre a

seleção  de  Instituição  a  ser  contratada  pela  Faculdade  Miguel  Arraes  da

Fundação  João  Mangabeira  (FJM)  para  ministrar  o  Curso  Superior  de

Tecnologia  em  Gestão  Pública,  na  modalidade  EAD,  o  presidente  Carlos

Siqueira  abriu  para  a  discussão.  No  debate,  os  conselheiros  sugeriram  a

mudança da sigla proposta para a Faculdade Miguel Arraes: de FAMA para

FMA, decisão apoiada pelos demais conselheiros. Após o debate, o presidente

Carlos  Siqueira  colocou  em  votação  item  3  da  pauta  e  os  presentes

APROVARAM POR UNANIMIDADE documentação da FACULDADE MIGUEL

ARRAES  e  a  sigla  FMA  para  designá-la. Em  assuntos  gerais,  o  Diretor

Presidente  da Fundação,  Márcio  França,  deu os  informes  sobre  as  futuras

atividades de formação da Faculdade Miguel Arraes e o acesso do público aos

cursos. Na sequência, o presidente Carlos Siqueira agradeceu a participação

dos conselheiros e dos diretores da FJM e declarou encerrada a reunião as

17h35.

28 de junho de 2021
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