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ATA DA SESSÃO ÚNICA DA 111 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO 7"
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 1° DE AGOSTO DE 2019.
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I Às dez horas do dia primeiro do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede do
2 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 701, Bloco P, Edificio
3 Brasília Rádio Center, Salas 2.060/2.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se a Sessão Única
4 da 111 Reunião Plenária Ordinária de 2019, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho
5 Nacional de Téenicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito
6 Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário, TR. Abel dos Santos -
7 Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Sandoval
8 Kehrle, TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a Conselheira TR. Silvia
9 Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Jorge Chernicharo, com direito a voz e sem direito a voto
lO na forma regimental. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N°. 54/2019,
Ii REFERENTE À PROPOSTA DOS VALORES DAS ANUIDADES, TAXAS E MULTAS
12 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - MINUTA DE RESOLUÇÃO. Intermediador:
13 Conselheiro TR. Abel dos Santos. Com a palavra o Diretor Presidente, declara abertos os
14 trabalhos da Terceira Reunião Plenária Ordinária de 2019, do 7° Corpo de Conselheiros,
15 dando boas vindas aos presentes e comunicando a presença do Conselheiro Suplente, TR. Jorge
16 Chernicharo convocado para manutenção do "quórum ". com direito a voz e sem direito a voto.
17 O Presidente informou também as presenças do Coordenador Financeiro/Contábil do órgão, Sr.
18 Marcos Roberto Albuquerque, da Contadora do CONTER - Bruna Azevedo Couto, convocados
19 para subsidiar na discussão desta pauta. Depois dos informes gerais sobre os andamentos da
20 última reunião Plenária, o Presidente apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao
21 Conselheiro TR. Abel dos Santos, o qual prosseguiu informando ao Pleno que a Diretoria
22 Exeeutiva expediu aos Conselhos Regionais, o Oficio Circular CONTER nO 044/2019,
23 solicitando a apresentação até o dia 1%7/2019, respectivamente de: 1 - Proposta do valor da
24 anuidade, taxas e multas para o exercício de 2020 e 2 - Previsão de gastos para o exercício de 2020,
25 de acordo com O estabelecido no artigo 9°, letra "q" e 45, letra "c" no novo Regimento Interno do
26 CONTER. Os CRTRs se manifestaram, e todas as propostas enviadas dentro do prazo, foram
27 inseridas no processo e lidas pelo Conselheiro relator. Depois de alguns posicionamentos e
28 esclarecimentos sobre a matéria, passou-se para a leitura da Resolução e alguns destaques
29 realizados pelos conselheiros na minuta: I) Art. 1" ~ único, 1) A conselheira Karina sugeriu
30 que o desconto reduzisse para 12% até o mês de janeiro e 5% no mês de fevereiro; 2) O
31 conselheiro Abel e Mauro sugerem permanecer 20%; Além disso, o conselheiro Mauro pediu
32 que trouxesse em valores alguns estudos que pudesse nortear o plenário nas próximas votações
33 de anuidade. Posto em votação desse artigo ocorreu como segue: Votos para 12% até o mês de
34 janeiro e 5% no mês de fevereiro: TR. Luciano Guedes, TR. Marcos Junior, TR. Sandoval Kerhle
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35 e TR. Antonio Eudes. Votos para 20%: TR. Abel dos Santos, TR. Mauro Marcelo e TR. Adriano
36 Célio. Ficando decidido pela proposta dc 12% c até o mês de janeiro e 5%, a partir de
37 fevereiro. O presidente requereu pausa para o almoço as treze horas com previsão de retorno as
38 quatorze horas e trinta minutos. Retomando os trabalhos no horário estipulado, prosseguiram
39 com a explanação, e requereram que o texto do Art. 14 O valor das anuidades de Pessoas
40 Físicas e Jurídicas disposto nesta Resolução será reajustado anualmente de acordo com a
41 variação integral do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. ou por outro índice
42 que legalmente venha substituí-lo, ficando a redação alterada para Art. 14 O valor das anuidades
43 de Pessoas Físicas e Jurídicas disposto nesta Resolução poderá ser reajustado anualmente de acordo
44 com a variação integral do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, oU por outro índice
45 que legalmente venha substituí-lo. Em seguida, discutiram sobre o Art. 28 Para pagamento
46 parcelado de dividas. efetivado o pagamento da primeira parcela e mio honrada as demais. mio será
47 permitida renegociaçüo da mesma por mais de 3 (três) vezes. ficando a redação Art. 28 Para
48 pagamento parcelado de dívidas, efetivado o pagamento da primeira parcela e não honrada as
49 demais, não será permitida renegociação da mesma por mais de 2 (doas) vezes. Em seguida.
50 iniciaram a discussão sobre o Art. 31 O CONTER fará a I emissão dos camês de cobrança de
51 anuidades e a respectiva postagem a todos os prajissionais registrados nos Conselhos Regionais.
52 Sendo a propos/(J que o CONTER arque com um percentual da emissüo dos boletos *1° As despesas
53 referentes à primeira emissão e postagem dos camês de pagamentos serão ressarcidas ao CONTER.
54 na proporç(io de 50% (cinquenta por cento) para cada Conselho. Os conselheiros sugeriram que a
55 Diretoria Executiva aprove ad-referendum o estudo preliminar de estratificação dos regionais (a fim
56 de categorizar em pequeno, médio e grande porte) e que. posteriormente seja trazido ao plenário, a
57 fim de que seja avaliado o percentual apontado neste artigo. Com as devidas alterações textuais dos
58 artigos citados acima, além da correção das anuidades, taxas e emolumentos a partir do percentual de
59 3,31% (três ponto trinta c um porcento - período de referência jul/20 18 a jun/20 19) posto em votação
60 decidiu-se por 08 (oito) votos favoráveis a APROVAÇÃO da presente normativa, que será
61 publicada no D.O.U., para eficácia do feito, com posterior encaminhamento aos CRTRs para
62 conhecimento e aplicabilidade da norma. Com a palavra o Presidente deu por encerrada a III
63 Reunião Plenária Ordinária de 2019. Nada mais a tratar às as dezesseis horas, foi encerrada a
64 sessão e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Conselheiro
65 TR. Adriano Célio Dias - Diretor Secretário, e por todos os Conselheiro participantes do
66 Plenário. Brasília/DF, 10de agosto de 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dI..
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