ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL
“REGIONAL PERNAMBUCO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMIPE” – REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2020.

Ao sétimo dia do mês de Outubro de dois mil e vinte (07/10/2020), reuniram-se virtualmente,
através
da
ferramenta
de
reuniões
virtuais
zoom
(
https://zoom.us/j/91220188494?pwd=QytjMVBrNlBMbTRBSE13cTlHaDF6dz09 ), os
membros da REGIONAL PERNAMBUCO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
– PMI-PE, com sede à Av. Barbosa Lima, 149, Ed. Alfredo Fernandes, Sala 218 - Bairro do
Recife, Recife, Pernambuco, cujo estatuto social está arquivado no Cartório do 2° Registro
de Títulos, Documentos e das Pessoas Jurídicas sob o número 0435284, em 10 de novembro
de 2017, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o
número 05.657.814/0001-17. Nos termos do Estatuto Social, assumiu a presidência da Mesa,
na qualidade de Presidente em Exercício da Diretoria Executiva da PMI-PE, o Senhor
Elifrancis Rodrigues Soares, Presidente eleito para gestão 2020/2021 , convidou o Vice
Presidente de Governança e Finança da gestão 2020/2021, André Cavalcanti de
Albuquerque, para secretariar os trabalhos. A assembleia seria iniciada no horário das 19:00
(dezenove horas), mas não teve quorum em primeira chamada. Foi realizada a segunda
convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), quando foi constituída a mesa da
Assembleia. O Senhor Presidente constatou a presença de 20 membros, número legal e
estatutário, para que a Assembleia fosse instalada, nos termos do artigo 24, do Estatuto
Social, de 10 de novembro de 2017, para validamente deliberar sobre matéria constante da
ordem do dia, pelo que foi solicitada a leitura da Convocação, encaminhada aos membros
através de publicação de afixação de edital na sede do PMI-PE, anúncio publicado no site
www.pmipe.org.br e encaminhamento através de e-mail a todos os associados cadastrados,
no dia 7 de setembro de 2020, cujo teor era o seguinte: Nos termos do art. 24 do seu Estatuto
a REGIONAL PERNAMBUCO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI-PE, com
sede em Recife, Pernambuco, convoca todos os seus afiliados, para comparecerem à
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ RIA, que será realizada ONLINE no dia 07 de
outubro de 2020 às 19:00 (dezenove) horas em primeira convocação com presença de 1/5
(um quinto) dos membros em pleno gozo de seus associados, em segunda convocação às
19:30 (dezenove e trinta), com qualquer número de membros em pleno gozo de seus direitos,
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Indicação do conselho Consultivo para 2021 e 2022 (mínimo de 3 e máximo de 12 membros)
Tratar de outros assuntos de interesse do REGIONAL PERNAMBUCO DO PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE - PMI-PE relacionados com o objeto específico desta
Assembleia.
Para tanto, solicitamos a gentileza de confirmarem vossa presença se inscrevendo no link:
Link da inscrição: http://bit.ly/EleicaoConselhoConsultivo2020
LOCAL: ONLINE
Para PMI Pernambuco, a segurança e saúde das pessoas são a nossa principal prioridade.
Seguindo a orientação das organizações de saúde para evitar aglomerações, tomamos a
importante decisão de realizar a Assembleia no dia 07/10/2020 virtualmente.
Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI!
Constituída a mesa da Assembleia na forma estatutária, o Sr. Presidente colocou
imediatamente em discussão o item “1” da Ordem do dia: Indicação dos membros do

Conselho Consultivo do PMI-PE para 2021 e 2022; O presidente informou que os nomes
indicados para o conselho haviam sido deliberados na última reunião de diretoria de
Setembro e apresentou o primeiro nome que foi o de Sebastião Públio de Albuquerque Neto,
CPF: XXX.XXX.XXX-XX, RG: XXXXXX, residente xxxxxxxxxx, filiado desde 2008 e ex
diretor de marketing e comunicação em gestões anteriores. O segundo nome foi o de Daniel
Fernandes Pinto, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, RG: XXXXXX, residente xxxxxxxxxx,
filiado desde 2007 e ex vice presidente de filiação de voluntariado. O terceiro nome
apresentado foi o de Virgínia de Melo Cunha Heimann, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, RG:
XXXXXX, residente xxxxxxxxxx,, filiada desde 2007 e ex diretora de filiação. O quarto e
último nome foi o de Rubens Galindo Gomes, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, RG: XXXXXX,
residente xxxxxxxxxx,, filiado desde 2008 e com passagens pelas diretoria de educação,
certificação, financeira e de filiação. Depois o presidente abriu para que os presentes
apresentassem impedimentos, questionamentos sobre as indicações. Após breves
questionamentos e agradecimentos o presidente solicitou o aval de todos presente e os
indicados foram considerados eleitos por aclamação, sem nenhuma ressalva, onde serão
oficialmente comunicadas aos membros do PMI-PE via Ofício e por meio de comunicação
formal.
Na sequencia o Sr. Presidente colocou imediatamente em discussão o item “2” da Ordem do
dia: Tratar de outros assuntos de interesse do REGIONAL RECIFE DO PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE – PMI PE relacionados com o objeto específico
desta Assembleia, sendo abordado nenhum assunto especifico, além de parabenizações para
os novos conselheiros eleitos, pelo que o Senhor Presidente concedeu a palavra ao plenário
para quem quisesse dela fazer uso e, não havendo manifestação deu por encerrada a reunião,
que eu, a secretariei e lavrei a presente ATA, que vai assinada, por todos os presentes.

Recife (PE), 7 de outubro de 2020.

ELIFRANCIS RODRIGUES SOARES

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Presidente PMI PE

Secretário da Assembleia Extraordinária

