FG é reconhecida como uma das fundações
mais sérias do Estado

A Fundação GORCEIX tem recebido, nos últimos anos, vários testemunhos de sua seriedade,
competência e da correição com que se portam, no dia-a-dia, seus dirigentes, professores,
assessores e funcionários. Esses testemunhos nos orgulham porque nos dão a certeza de que
estamos cumprindo nosso papel de apoiar a EM e seus alunos carentes.
Durante o Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, em Belo Horizonte, quando o Dr.
Tomáz de Aquino Rezende, procurador de Justiça e Coordenador do CAOTS (Centro de Apoio
Operacional ao Terceiro Setor), foi homenageado, ouvimos dele um desses testemunhos.
Ele afirmou que considera a FG uma das mais sérias fundações entre todas as que conhece: “Tive a
oportunidade de acompanhar o grande debate acontecido há alguns anos, à época da modernização
estatutária da FG e, posso dizer que sempre considerei essa gestão da Fundação Gorceix como
muito eficiente e séria. Fez crescer a Fundação não apenas em tamanho, mas em prestação de
serviços de qualidade. Além disso, todas as prestações de contas anuais da atual Administração ao
Ministério Público foram aprovadas, sem restrições. Do ponto de vista externo, não há o que
contestar sobre sua atuação e procedimentos”.
Sobre a própria modernização estatutária, o Dr. Tomáz de Aquino afirmou que:“com certeza, os
princípios que nortearam a criação da FG foram respeitados. Caso não tivessem sido, os três (3)
promotores – Dra. Valma Leite da Cunha, Dr. Marcelo Oliveira Costa, de Belo Horizonte; e Dr.
Ronaldo Crawford, de Ouro Preto – que atuaram no caso, não teriam aprovado o novo conteudo”.
O Dr. Tomáz de Aquino esclareceu ainda que: “é função dos Promotores que velam pelas Fundações,
estudar seus Estatutos e recomendar atualizações que atendam às novas legislações e às novas
realidades. No caso da Fundação Gorceix não foi preciso fazer as recomendações porque a própria
Fundação propôs as atualizações necessárias, que foram estudadas pelos três Promotores, sendo
que o conteudo final foi aprovado integralmente”.
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