
Com autoridades nacionais - 17/03/2011 às 21:27h  

Conselho dos Despachantes do Piauí realiza evento no Luxor Hotel 
 
O evento foi realizado no Luxor Hotel do Piauí, e 

contou com a presença de várias autoridades 

Encontro de Despachantes Foi realizado, 

durante todo o dia de hoje (18), no Luxor Hotel do 

Piauí, o Encontro Nacional de Despachantes e 

Documentalistas do Piauí. Vários palestrantes 

nacionais e locais estiveram presentes no evento, 

que reuniu grande parte dos profissionais 

despachantes do Estado. 

A abertura do encontro, realizada na noite de quinta-

feira (17), contou com a presença do prefeito de 

Teresina, Elmano Férrer, presidente do órgão 

regional, Edmilson Carvalho, presidente do Conselho 

Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil CFDD/BR, Carlos Alberto Montenegro, além de representantes dos 

conselhos regionais de Minas Gerais, Goiás, entre outras autoridades. 

O ciclo de palestras foi iniciado à 8h da manhã, com o credenciamento de participantes. Às 8h30 foi ministrada a palestra 

“A importância do despachante no contexto nacional e as novas oportunidades de trabalho”, com o representante do 

Conselho Federal de Despachantes e Documentalistas do Brasil, o Dr. Francisco Borges Bessa. 

Hugo Moraes Pereira de Lucena, diretor jurídico e operacional da FDl, fez "Esclarecimento sobre registros de contratos de 

veículos”, seguido da palestra “Autarquias Corporativas”, com o assessor jurídico do Conselho Regional de Despachantes 

e Documentalistas de Minas Gerais, Dr. Giovanni José Pereira. 

Às 11h20, o representante do Banco Schahin, Waldir Sampaio falou sobre “Financiamentos de emplacamentos”, 

encerrando as palestras da manhã. Após almoço, às 14h30, o delegado da Polinter, Bel. Francisco da Costa, Barreta, 

falando sobre o “O perfil do despachante e seu comportamento”. A partir das 15h20 o tema debatido foi “A rede de dados 

do despachante documentalista – Ferramenta tecnológica definitiva”, com o representante do Grupo Criar de São Paulo, 

Sérgio da Silva Soares. 

Por fim, o ponto alto do ciclo de palestras foi com João Batista Paz de Brito, frisando a importância do 'Despachante 

Imobiliário", além da discussão sobre ''A atuação do despachante no serviço público'', realizada por Maria Viana, da 

Prefeitura Municipal de Teresina. 

 

  



 
 
Para o presidente do CRDD/PI, Edmilson Carvalho, o evento vai proporcionar aos profissionais da área no Estado uma 

maior abertura no que diz respeito à oportunidades de trabalho e capacitação, além de proporcionar uma maior divulgação 

do profissional  no contexto piauiense. "O evento é muito importante no que diz respeito às oportunidades que irá 

proporcionar aos profissionais da área. Tanto no que diz respeito à capacitação, quanto à valorização da profissão no 

Estado. Durante o evento os participantes terão a oportunidade de obter novos conhecimentos na área de sua atuação, 

aprimorando os seus compromissos com a coisa pública", afirma. 



 

Presidente do Conselho Regional de Despachantes e Documentalistas do Piauí, Edmilson Carvalho 

Durante o encontro, o presidente da Conselho Federal de Despachantes, Carlos Alberto Montenegro, enfatizou a 

importância da realização de eventos como o desta noite. "Eventos como esse, são de extrema importância para o 

profissional despachante, são 11 atividades desenvolvidas por este profissional e fundamentais para facilitar a vida da 

sociedade, oferecendo um serviço público de qualidade", frisa. 



 

Presidente do Conselho Federal de Despachantes e Documentalistas, Carlos Alberto Montenegro 

O prefeito Elmano Férrer, frisou a importância de um evento de âmbito nacional estar sendo realizado em Teresina, 

principalmente com o objetivo de valorizar um dos servidores públicos de grande relevância para o município. 

O despachante atua indiretamente na melhoria de atendimento dos órgãos públicos, pois em seus escritórios atendem os 

usuários e clientes lhe dando as melhores informações e, levando assim, aos os órgãos os documentos para dar entrada, 

discutindo com conhecimento à legalização. No Piauí, cerca de 90 despachantes prestam os serviços à sociedade. 

Amanhã o dia será de aprendizado e capacitação, com as palestras ministradas por palestrantes nacionais e locais. 

Confira na programação abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO 

 
  



 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

Repórter: Ana Viana 
Colaboração: Lorenna Ribeiro 
 


