PORTARIA Nº 001/2020.
Designa – ad referendum da Assembleia Geral - o senhor
Alissandro Nogueira Sales, para o cargo de Secretário Executivo
da ASSOCIAÇÃO MISSÃO PróSERTÃO, e dá outras providências.
A ASSOCIAÇÃO MISSÃO PróSERTÃO, inscrita no CNPJ sob o n.º
19.865.738/0001-40, sediada na Rua Equador, 1616, Cidade Nova, Teresina
-PI, CEP 64.017-600, por ato de sua Diretoria no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 20 do Estatuto Social e:
CONSIDERANDO o desligamento, a pedido, do Sr. Rubens Macedo
Coutinho, do cargo de Secretário Executivo, desde fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade e a relevância das atividades do cargo
para fins de manutenção e sobrevivência da Entidade;
CONSIDERANDO que ocorreu a impossibilidade de realização da
Assembleia Geral Ordinária, prevista estatutariamente para o mês de abril,
em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus, por determinação das
autoridades sanitárias, a partir da edição do Decreto Estadual nº 18.902, de
23 de março de 2020;
CONSIDERANDO que persistem as restrições relativas a aglomeração
social e a deslocamento de pessoas, conforme se extrai do Decreto Estadual
nº 19.085, de 07 de julho de 2020, e do Decreto Municipal nº 18.890, de 06
de julho de 2020, inclusive com intensificação das medidas restritivas nas
sextas-feiras, sábados e domingos, de todo o mês de julho, visando reduzir as
possibilidades de contaminação e de proliferação do vírus da COVID-19;
RESOLVE
1) Designar ad referendum da Assembleia Geral, o Sr. Alissandro
Nogueira Sales, para desempenhar as funções Secretário Executivo, listadas
no artigo 29 do Estatuto da Entidade, sempre sob a supervisão da Diretoria.
2) O designado desempenhará tais atribuições em caráter temporário,
até que ocorra a Assembleia Geral, a qual deverá deliberar sobre sua
continuidade ou não, conforme previsto no artigo 15, inciso III.

3) A Diretoria convocará a Assembleia Geral tão logo cessem as
restrições sanitárias e existam as condições sanitárias de realização sem
riscos aos membros da Associação e a terceiros.
4) Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição e publicação.
Teresina, 09 de julho de 2020.
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