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CONSELHO NACIONAL [;
Serviç<

ATADAREUKJÃO DACOl\HSSÃO D~
COKSELHEIROS DO eOl',TER, . O
32/2019,REALIZADA i\OS DlAS li, I:.

.r'.DA DE COl\TAS DO 7° CORPO DE
'..lA PELA PORTARIA COI\TER 1\0

. _-< DE MA ÇO DE 20 9.

I Às nove horas do dia onze de maniO de do' 'c: = c.ezenove na sede do Conselho Nacional de
2 Técnicos em Radiologia - CO:'\TER. ,i,,, . ..'\:~j70 , Gloco "1'''. Sala 2.069 do Edificio
3 Brasília Rádio Center. Brasíliw'DF. deu-,." :..,.,' "os trabalhos da Cor.-.issão de Tomada de
4 Contas do C01'\TER. nomea a por mei,~ .>0rraria CONTER ]'\0 32/2019. Presentes o
5 Conselheiro TR. Antônio Eudes .e O:i.-.: _. ?residente, Conselheira TR. Lúcia Helena
6 Solha - Membro. Conse] ,eira IR. Vc"", :'. ca Silva - Memhro, ausente por motivo
7 justificado a Contadora Francisca A:css" .. __•. 'S 5. Araújo - Membro. O Prcsidente iniciou
8 os trabalhos apresentando os doclancr.,.-' .' ,:::;1)eis a serem analisados referentcs aos
9 processos econômicos relativos às de,': __, do Conselho í'\aciona1 de Técnicüs em
10Radiologia, no período de OCTCBRO" D": -' ...i3RO/20 8, tendo sido analisados nesta data
Il os processos econômicos relativos ao n'.,'.,.__ C',CBRO/20 18 e a justificativa ~presentaáa
12 através do Memo. Tesouraria. n' Oi,_.' ..:st~ Comissão analisou eriteriosameme os
13 processos e encerrou 0$ t.ià.nalhos Ú~d\."zu ..... "Ii.~. :-';0dia doze de março e demais dias esteve
14presente a Contadora FranciscaAlessam:;'" .., S. Araújo - Membro. nesta dam reiniciaram-se
15 os trabalhos às nove horas com a anáiis_, ,processos econômicos relativos ao mês de
16 NOVEMBRO/2018. Esta Comissa" vC;'::. -' crireriosamente os processos e (;:1ccm:>uos
17 trabalhos às dezoito horas. ~() dia rroze ~ ",,"',0 reiniciaram-se os rrabalho, às n,we horas
18 com a análise dos proces~os ~:C()nÓnL";:''::di\os ao mês àc DEZEf\1BRO/2013. Esta
19 Comissão verificou criteriosame:11:: os pt,,'_. " e ;,:n.cerrou os trabalhos às dezoi[o horas. 1'\0
20 dia catorze de março reiniciaram-s-.: Os ;.c :' P..~no'\'c horas com elaboração do relatório,
21 concluindo esta Comissão pela reg'.llatll.1:.. d~:jusrificativa apresenta a e das contas dos
22 processos econômicos dos meses 0:1 ... ;', ;iezembro,'2018. considêrsildo para isso o
23 atendimento das rccom"ndaçõ.:s 'C~'.c.".. A;o contínuo foi elaboraQo çxpedi"nre
24 encaminhando relatório 08 ar,úL;~ G(}S')i' '::.•J') ;cfe~i':G$ o qual sera ~nviado à Di:etoria
25 Executiva do CONTER, j~mi.rr.eEie "o.. .:' C;cSla,'\ta. 1'\ada mais a ;:a:ar, às dez(;ssc,e
26 homs e trinta minutos esta Comissão ~.L J, rrahalhos sendo !avr"éa a prese::re Ata a
27 qual será assinada pelos membros. Bras!'::: ;~ ce março de 2.019.
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