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ATA DA 1ª. REUNIÃO DO ANO DE 2010 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CRDD-PI

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dez, às dezessete horas na sede do CRDDPI, situado a Rua Firmino Pires Qd.01,Casa 08,Conjunto São Pedro em Teresina-PI, reuniram-se os
membros da diretoria executiva que subscrevem esta Ata. Foram feitas as seguintes deliberações: Darse-á prosseguimento ao registro como Despachante do senhor José Elias Tajra. Será enviado um Ofício
ao SIRAF cobrando os repasses de setembro de dois mil e nove até a presente data; será feito um
levantamento de todos os boletos duplicados e vencidos no Sistema Pag Contas comprovando com as
devidas requisições; as assinaturas das Atas serão postas numa lista de presença, onde será feita um
cabeçalho informando o dia, local e horário da reunião e depois serão coladas no Livro de Ata; dar-se-á
prosseguimento ao processo administrativo disciplinar contra o Sr. Criudio Socorro Vieira da Silva e
Gildene Teresinha de Sousa; o senhor Antônio Rodrigues Teixeira, Diretor de Cadastro e Registro, fará
a vistoria no local da empresa do senhor JOEL RODRIGUES MACHADO para dar andamento no seu
processo de registro como Despachante; neste ano de 2010 a Anuidade será no valor de
R$250,00(duzentos e cinqüenta reais) e será cobrada a partir do mês de abril de 2010. Será feita uma
doação no valor de quatro mil reais à Empresa JJ. E SILVA. Às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos, o presidente do CRDD-PI, Edmilson Carvalho da Costa encerrou os trabalhos, e eu lavrei e dou
fé a presente Ata.

