
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE 

RESOLUPAO NORMATIVA CRA-CE N° 0001, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. 

Determina o rito para a elaboracao das 
atas das reunibes das sessees 
ordinarias e extraordinarias do plenario 
do 	Conselho 	Regional 	de 
Administracao do Estado do Ceara, 
CRA-CE. 

0 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA00, no uso da 
competencia que lhe conferem a Lei n° 4.769, de 09 de setembro de 1965, o 
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e 
o seu Regimento aprovado pela Resolucao Normativa CFA n° 477, de 18 de 
fevereiro de 2016. 

CONSIDERANDO o disposto nos art. 17°, incisos III, do supracitado 
Regiment° do CRA-CE, 

DECISAO do Plenario na 2a reuniao, realizada no dia 20 de Janeiro de 
2017, 

RESOLVE: 

Art. 1° Designa superintendente para administrar a elaboracao e 
encaminhamento das atas das sessOes plenarias do Conselho Regional de 
Administracao do Ceara. Conforme o estabelecido na Seca° XIV, art.61, Ill, do 
regimento interno do CRA-CE; 

Art. 2° 0 Superintende tera o prazo de 08 (oito) dias apos a data da 
realizacao da sessao plenaria quer seja esta ordinaria ou extraordinaria, para 
encaminhar a minuta da ata da respectiva sessao aos conselheiros 
participantes via endereco eletronico (email); 

Art. 3° Os conselheiros, apos o recebimento da minuta, terao o prazo de 
08 (oito) dias para, caso tenham interesse ou achem necessario, apresentarem 
consideraceies ou discutirem qualquer assunto ou divergOncia constante na 
minuta da ata; 
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Art. 4° Em nao havendo apresentacao de consideracOes ou inexistoncia 
de manifestacties acerca da minuta, sera considerado que a mesma foi 
aprovada tacitamente; 

Art. 5° Esta Reso[Ka° Normativa entra em vigor na data de sua 
publicacao; 

Art. 6° Revogam-se as disposicOes em contrario. 

ktiqi. Leo ardo Jose Macedo 
Pres! ente do CRA-CE 
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