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ATA DA 2ª. REUNIÃO DO ANO DE 2010 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CRDD-PI

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às dezessete horas e quinze minutos na sede
do CRDD-PI, situado a Rua Firmino Pires Qd.01,Casa 08,Conjunto São Pedro em Teresina-PI, reuniramse os membros da diretoria executiva e alguns membros do SIRAF que subscrevem esta Ata. O presidente
do CRDD-PI, Edmilson Carvalho da Costa iniciou a sessão falando do atraso do SIRAF em repassar os
protocolos dos contratos realizados pelos Despachantes, em seguida a senhora BRUNA SÂMYA CACAU
DA COSTA explicou as razões do atraso e foi acordado o seguinte: O SIRAF expirou o prazo para efetuar
o pagamento dos protocolos feitos pelos Despachantes dos meses de maio até junho de 2009. E, do mês de
julho até dezembro de 2009 o SIRAF receberá as notas fiscais e recibos até a data improrrogável de vinte
e seis de fevereiro de 2010, e efetuará os respectivos pagamentos até o dia quinze de março de 2010. O
SIRAF divulgará a planilha com os protocolos dos meses de janeiro e fevereiro até o dia quinze de março
de 2010 e os despachantes terão quinze dias para providenciarem os recibos ou as notas fiscais. Os recibos
e as notas fiscais poderão ser entregues no SIRAF do DETRAN-PI ou na sede do CRDD-PI no horário de
expediente. Será encaminhado um Ofício para a presidente da Câmara Sindical de Ética e Disciplina
Classista, DEBORA ALVES DE FIGUEIREDO, prosseguir com o processo disciplinar contra os
Despachantes Criudio Socorro Vieira da Silva e Gildene Teresinha de Sousa, sendo o prazo de quinze dias
para convocar os membros do referido órgão e trinta dias para a divulgação do parecer; Os responsáveis
pela elaboração e execução dos Cursos de Capacitação do SEST/SENAT PIAUÍ estavam de férias, razão
do atraso do início dos Cursos de Capacitação para os Despachantes previstos para a segunda quinzena do
mês de janeiro de 2010. O processo de registro como Despachante do Sr. HELI CRONEMBERG NETO
foi deferido; Será preenchida com urgência uma (1) vaga de Fiscal do CRDD-PI obedecendo as
disposições do Edital Nº. 001/2008; Será cobrado do DETRAN-PI a resolução da dificuldade técnica da
impressora do setor dos Despachantes naquela Entidade e ainda o cumprimento do horário do expediente
dos funcionários do setor de Vistoria. Às dezoito horas e vinte e cinco minutos, o presidente do CRDD-PI,
Edmilson Carvalho da Costa encerrou os trabalhos, e eu lavrei e dou fé a presente Ata.

