
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO 6° CORPO DE
CONSELHEIROS DO CONTER, NOMEADA PELA PORTARIA CONTER N°
22/2014, REALIZADA NOS DIAS 31/05/2017 a 01/06 DE 2017

I Às nove horas do dia trinta e um de maio de dois mil e dezessete, na sede do Conselho Nacional de
2 Técnicos em Radiologia - CONTER, sito no SRTVN 701, Bloco "P", Sala 2.062 do Edificio
3 Brasília Rádio Center, BrasílialDF, deu-se início aos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas
4 do CONTER, nomeada por meio da Portaria CONTER N° 22/2014. Presentes o Conselheiro TR.
5 Oldemir Lopes Félix - Presidente, e o TR. Salomão de Sousa Melo - Membro. Ausente por motivo
6 justificado o TR. Alceu Gaulke - Membro. O Presidente iniciou os trabalhos da presente Comissão
7 apresentando os documentos contábeis a serem analisados, referentes aos processos econômicos
8 relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período compreendido
9 de Março e Abril de 2.017. Esta Comissão verificou criteriosamente os processos no decorrer dos
10 dias 31/05/2017 e 1"/06/2017, sendo que após análise, bem como realização de leituras restou
lI concluído pela regularidade e cumprimento das regras estabelecidas e previstas em legislação
12 vigente, sendo ainda em reunião pretérita, foram apresentadas pelo setor contábil as justificativas
13 citadas por esta Comissão, satisfazendo e suprindo as dúvidas, informamos ainda o decidido que a
14 Comissão analisou o expediente apresentado em resposta ao pedido de ressarcimento de numerários
15 desprendidos para fiscais por ocasião de mutirão de fiscalização em recente data, no qual será
16 apresentado nesta data. Nada mais a tratar às dezesseis horas foi encerrada a reunião, sendo lavrada
17 a presente ata, a qual será assinada pelos membros da CTC presentes. BrasflialDF, O I de junho de
18 2.017 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ./.
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