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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ATA DA SESSÃO ÚNICA DA I REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO 7°
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2019.

I Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
2 na sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 70I,
3 Bloco P, Edificio Brasília Rádio Center, Salas 2.060/2.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se a
4 Sessão Única I Reunião Plenária Ordinária de 2019, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho
SNacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito
6 Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário, TR. Abel dos Santos - Tesoureiro,
7 TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, TR.
8 Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e o Conselheiro suplente TNR. Rubens
9 Acosta Machado, com direito a voz e a voto na forma regimental em substituição a Conselheira TR.
10 Silvia Karina Lopes ausente por motivo justificado. DA PAUTA: DELIBERAÇÕES DIVERSAS
11DOS CONSELHEIROS EFETIVOS DO CONTER. O Diretor Presidente deu inicio aos
12 trabalhos, cumprimentado os presentes e destacando a presença do assessor juridico, da Contadora
13do CONTER Bruna Azevedo Couto e do Coordenador financeiro Marcos Roberto. O TR. Manoel
14 iniciou relatando sobre assuntos pertinentes tratados pela Diretoria Executiva em reuniões ocorridas
IS nos últimos periodos, pontuando as situações mais relevantes. Apresentou o objeto da pauta, e abriu
16 a palavra para qualquer manifestação dos Conselheiros presentes. 1) O Conselheiro TNR. Marcos
17 Junior requereu a palavra pedindo que fosse revista a questão do não pagamento de Jetons
18 concomitantes com diária, alegando que a proibição estava restrita somente a Diretoria Executiva e
19não, a todo o corpo de Conselheiros do CONTER, além do que, caso a prática permanecesse
20 deveriam então devolver todos os valores percebidos a titulo de Jeton desde o inicio do mandato do
21 atual corpo de conselheiros. Ressaltou, que a Diretoria Executiva não estaria cumprindo com o
22 Regimento Interno onde ficou previsto que a Plenária da Prestação de Contas deveria ocorrer até o
23 mês de março do respectivo ano. O TR. Mauro Marcelo, destacou ainda, que fosse observado se
24 ocorre ou não, a concomitãncia do auxílio representação e jetons nos regionais. 2) O Conselheiro
2S TR. Sandoval Kehrle requereu ter vistas dos processos de prestação de contas de 2017 de todos os
26 regionais para não restar prejudicado o julgamento da prestação de contas de 2018. 3) O
27 Conselheiro TR. Mauro Marcelo informou que possui dificuldades em analisar os documentos do
28 Regional 4" Região como sindicante instituido através da Portaria nO 26/2019 do processo
29 administrativo CONTER- PAD nO ISO/2016, tendo vista seu não envio por parte do CRTR, e,
30 sugeriu o que segue: visita in loco com a presença de um advogado e um contador, de preferência
31 no mês de junho do ano corrente. 4) O TR. Luciano Guedes, requereu que fosse cumprida, no prazo
32 de até quinze dias, a decisão do plenário de lO de maio de 2018 firmada na 11Reunião Plenária
33 Extraordinária de 2018, onde ficou definido a realização das sindicâncias nos seguintes Regionais
34 CRTRs:12", IS", 17", 18" e 19". Destaca que a época, a sugestão dos sindicantes respectivamente
3S foram:TR. Antônio Eudes (CRTR 12'), TR. Luciano Guedes (CRTR IS'), TR. Silvia Karina Lopes
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36 (CRTR 17'), TR. Sandoval Kehrle (CRTR 18') e o TNR. Marcos Junior (CRTR 19"). Quanto a
37 manifestação n° 1, O Assessor juridico Dr. Victor Martins, se manifestou que o acórdão se estende
38 a todos os membros do 7° corpo de conselheiros do CONTER, diretores ou não, e que a assessoria
39jurídica recomendou a Diretoria sobre seu cumprimento. E que o TCU não tratou a denúncia como
40 algo restrito somente ao Presidente, Secretário e Tesoureiro, tendo o posicionamento jurídico do
41 CONTER sido elaborado no sentido de preservar todo o corpo de conselheiros orientando a
42 prudência quanto ao seu cumprimento. A Diretoria destacou que a plenária que deveria ocorrer em
43 março, citada pelo conselheiro, não ocorreu tendo em vista que os Regionais não haviam
44 encaminhado em tempo hábil todos os relatórios de gestão, e como o TCU concede o prazo até 31
45 de maio para sua entrega, entenderam ser cauteloso realiza-la em maio. Ressaltaram que as
46 prestações de contas serão aprovadas pelo pleno somente após auditoria do Setor de Controle
47 Interno nos respectivos CRTRs. Em referência a manifestação n° 2, O Coordenador financeiro
48 Marcos Roberto, expôs que o Setor de Controle Interno- SCI, realizou os trabalhos in loco nos
49 regionais e que os mesmos ainda possuem prazo para realizar a resposta dessas análises seguindo a
50 cronograma dos trabalhos previstos administrativamente, e que mesmo após a análise do SCI, ainda
51 tem que existir mais um exame do assessor contábil do CONTER Aldo Carvalho, antes de trazer ao
52 pleno. Após discussões, o plenário concordou ser cauteloso a vinda dos processos finalizados com
53 todas as análises pertinentes para o próximo pleno agendado pela Diretoria Executiva. Quanto a
54 manifestação n° 3 e 4: A Diretoria se manifestou favorável ao pedido, e justificou que na época, a
55 decisão foi encaminhada para parecer juridico tendo sido informada que a participação de
56 conselheiros como sindicantes poderia gerar alguma nulidade nos procedimentos tendo em vista o
57 possivel conflito de interesses. Decidiu-se aguardar a aprovação do Código de Processo
58 Administrativo, onde consta expressamente a possibilidade de os conselheiros atuarem como
59 sindicantes ressalvadas as hipóteses de impedimento, todavia, informaram que as providências
60 administrativas serão tomadas para seu cumprimento. Após discussão, votaram POR
61 UNANIMIDADE A FAVOR do que foi decidido em ata. Nada mais a tratar às doze horas foram
62 encerradas as discussões e sobrestados os trabalhos para pausa de almoço com evisão de retorno
63 da sessão às quatorze horas. Lavrada a presente Ata, que após lida e aprovad será assinada por
64 todos os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília, DF, 22 de maio de 201 .xxxxxxxxxxxxx
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