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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e nove, às dezesseis horas na sede do
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado do Piauí, Rua Firmino Pires,
Conjunto São Pedro Quadra 01 Casa 08 Bairro São Pedro Teresina Piauí, reuniram-se os membros
da Diretoria Executiva do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado do
Piauí – CRDD/PI, Presidente Edmilson Carvalho da Costa, Diretor de Patrimônio e Finanças
Firmo Araújo Barradas, Diretor de Capacitação Profissional Antônio da Costa Araújo Sobrinho,
Diretor de Cadastro e Registro Antônio Rodrigues Teixeira, Presidente do Conselho de Ética
Débora Alves de Figueiredo e Presidente do Conselho Fiscal Jonas Luís de Lima. O Presidente do
CRDD-PI iniciou a sessão fazendo um breve comentário da situação atual do CFDD/BR e do
CRDD/PI, frisando a situação do Projeto de Lei n° 774/07 que tramita na Câmara Federal a
respeito da regularização da lei 10.602 de 12 de Dezembro de 2002. Dando boas vindas aos novos
membros e convocando para fazer esforço juntamente com os demais para retidão da classe e
clareza nos atos financeiros e administrativos deste Conselho, tendo em vista que, a Diretoria do
CRDD/PI estaria completa. Iniciando dos trabalhos foi lida a pauta da reunião, que contou com os
seguintes assuntos: Apresentação das tarefas dos novos membros, assunto da reunião convocada
pelo CFDD/BR para o dia 03/10/09, pautas e datas das reuniões da diretoria executiva,
organização da sala de trabalho dos novos membros e sala do presidente, adequação do estatuto do
CRDD/PI ao estatuto do CFDD/PI, divulgação da classe em meios de comunicação, convocação
do conselho fiscal para verificação de contas do CRDD/PI, proposta de registro requerida pelo
senhor Francisco de Assis Pereira e apreciação do requerimento administrativo proposta pelo
senhores Túlio Nunes Queiroz e João Batista Alves Rabello, através do advogado Dr. Francisco da
Silva Filho. Em seguida o presidente falou aos dos membros recém chagados que o material de
trabalho estaria as suas disposições, bem como, os estatutos para que todos tomassem
conhecimento das tarefas que lhes fora atribuídas e o advogado do CRDD/PI, como também em
especial o conselho fiscal, caso precisasse de algum auxiliar para dirimir dúvidas. Falou da
convocação pelo CFDD/BR para reunião do dia 03/10/09 em Brasília, que tratará de cursos para
despachantes e votação de matérias pertinentes a classe nacional, tendo o senhor Diretor de
Registro e Capacitação apresentado dificuldade de participar da reunião, passando uma procuração
para o senhor Firmo Araujo Barradas representa-lo. Ficou decidido entre os membros que haverá
reunião mensal da Diretoria Executiva, uma vez por mês, até o dia vinte e cinco, sendo que será
sempre dentro de um dos quatro primeiros dias da semana. Foi comentado a respeito da adequação
dos estatutos do CRDD/PI ao estatutos do CFDD/BR, informando que varias tentativas sem
sucesso, mas terá que ser feito, tendo em vista que, o CFDD/BR cobra insistentemente. O
presidente colocou para a próxima reunião a pauta de estudo para divulgação da classe em portais
e jornais e televisão, tendo como objetivo levar a população o conhecimento do despachante para
distinguir de pessoas que se diz despachante maculando a imagem do profissional registrado neste
Conselho. Citou que em breve estará convocando o conselho fiscal para iniciar os trabalhos de
verificação das contas do CRDD/PI que deverá ser mensal. Foram apresentados três processos
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solicitando o registro como profissional Despachante. Lido o primeiro requerimento apresentado
pelo Sr. Francisco de Assis Pereira, o qual apresentou documentação que lhe daria o direito
adquirido, sendo aprovado neste reunião, em seguida foi lido o requerimento dos demais
apresentado pelo advogado Francisco da Silva Filho que se valendo de uma falha na lei 10.602 e
provando que os mesmos já exercem a profissão de despachante, as mesmas foram submetidas a
parecer do departamento jurídico, tendo o mesmo dado o parecer favorável o acatamento das
propostas, para evitar embate judiciais, pois conta com evidencia de sucesso para quem tomar essa
pratica. Com base no parecer a diretoria decidiu acatar os registros dos mesmos, com ressalva para
o proponente senhor Túlio Nunes Queiroz, que deverá apresentar a área de atuação. Ficou
decidido que não haverá o registro neste Conselho para funcionários do DETRAN-PI, esposo (a)
ou parente até o terceiro grau. Dando a sessão como encerrada e eu lavrei e dou fé a presente Ata.
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