
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dez, em sua sede, à Rua Dona Leopoldina,
número 935, em Fortaleza-CE, com início às dezessete horas e trinta minutos, esteve reunido o
Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará, sob a Presidência do Administrador
Ilailson Silveira de Araújo, com a finalidade específica de atender às exigências abaixo detalhadas
e formuladas pelo Conselho Federal de Administração - com vistas cm atender ao pleito deste
CRA-CE, relativo à concessão de empréstimo para resgatar os débitos existentes conforme
planilhas encaminhadas ao CFA através dos ofícios CRA-CE PRES. Número 0192/2010 e o CRA-
CE PRES. Número 0196-A/2010, datados respectivamente de 25/10/2010 e de 04/11/2010. Além
do Presidente, se fizeram presentes os seguintes Conselheiros Regionais: Clóvis Matoso Vilela
Lima, Eleazar de Castro Ribeiro, João Paulo Pinto Lima, José Demontieux Cruz e Fernando
António de Oliveira Leão, além do Conselheiro Federal Francisco Rogério Cristino. Procedida a
leitura da ata da reunião ordinária realizada em 04 de novembro de 2010, a qual foi aprovada. O
Presidente deu conhecimento aos presentes, das exigências estabelecidas pelo CFA, conforme a
seguir:

01. Que seja aprovado pelo Plenário do CRA-CE pedido de empréstimo suficiente para cobrir
as despesas urgentes a serem saldadas ainda no presente exercício;

02. Que juntamente ao montante acima seja incorporada a dívida do CRA-CE referente a cotas
partes de exercícios anteriores não saldadas no total de 16 (dezesseis) prestações no valor
de R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) cada e mais o valor de R$ 25.066,75
(vinte e cinco mil , sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) de cotas partes do
exercício de 2009;

03. Termo de compromisso de pagamento do CRA-CE em relação às cotas partes do exercício
em curso no valor estimado de R$ 147.127,04 (cento e quarenta e sete mil cento e vinte e
sete reais e quatro centavos), esclarecendo que o total da dívida do período anterior a 2009,
incluindo 2009 e 2010 é de R$ 225.473,79 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e
setenta e três reais e setenta e nove centavos).

04. Encaminhamento da Ata da Plenária constando a aprovação das medidas acima
especificadas e a forma de pagamento das obrigações.

O Presidente deu conhecimento aos presentes que o total dos compromissos vencidos relativos
às despesas com pessoal e encargos pertinentes totaliza R$ 84.424,30 (oitenta e quatro mil
quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). Em consequência, o empréstimo total
pleiteado pelo CRA-CE c de R$ 309.898,08 (trezentos e nove mil oitocentos e noventa e oito reais
e oito centavos). Submetidas pelo Presidente tais exigências ao Plenário foram as mesmas
aprovadas por unanimidade dos presentes, com a decisão também unânime de que o pagamento do
empréstimo total será parcelado em 36 (trinta e seis) meses, com parcelas de R$ 8.608,28 (oito mil
seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos) a contar de janeiro de 2011. O pagamento será
extensivo às futuras gestões, conforme exigência do CFA, o que mereceu aprovação de todos.

E, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 18:30 (dezoito horas
e trinta minutos), da qual eu. César Cláudio Rabelo Cavalcante, Secretário AD-DOC, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Fortaleza-CE^xx de
novembro/2010.
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