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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Sen'iço Público Federal

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 00 7"CORPO DE
CONSELHEIROS DO CONTER, NOMEADA PELA PORTARIA CONTER N°
45/2017, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 c 24 DE .JANEIRO DE 2018.

I Ás noyc horas do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito na sede do Conselho
2 Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, sito no SRfVN 701, Bloco "P", Sala 2.065
3 do Edificio Brasilia Rádio Center, Brasília/DF, deu-se início aos trabalhos da Comissão de
4 Tomada de Contas do CONTER, nomeada por meio da Portaria CONTER N° 45/2017.
5 Presentes o Conselheiro TR. Antônio Eudes de Oliveira - Presidcnte. Conselheira TR. Lúcia
6 Helena Solha - Membro, Conselheira TR. Vandcrléia da Silva - Membro e a Contadora
7 Alessandra Luisa de Sousa - Membro. O Presidente .iniciou os trabalhos apresentando os
8 documentos contábeis a serem analisados rcferentes aos processos econômicos relativos às
9 despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no periodo de outubro a

10 dezembro/2017. tendo sido analisados nesta data os processos econômicos relativos ao mês de
II outubro/201 7. Esta Comissão analisou criteriosamente os processos e encerrou os trabalhos às
12 dezoito horas. No dia vinte e três reiniciaram-se os trabalhos às nove horas com a análise dos
13 processos econômicos relativos ao mês de novembro/20 17. Esta Comissão verificou
14 criteriosamente os processos e encerrou os trabalhos às dezoito horas. No dia vinte e quatro
15 reiniciaram-se os trabalhos às nove horas com a análise detalhada dos processos econômicos
16 relativos ao mês de dezembro/20 17 concluindo esta Comissão pela regularidade das contas
17 dos processos econômicos, considerando para isso o atendimento das recomendaçôes
18 requeridas. Ato contínuo foi elaborado relatório com análise dos processos acima referidos o
19 qual será encaminhado à Diretoria Executiva do CONTER, juntamente com cópia desta Ata.
20 Nada mais a tratar. às dezoito horas esta Comissão encerrou os trabalhos sendo lavrada a
21 presente Ata a qual será assinada pelos membros. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2018.xxxxxxx
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