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ATA DA 1' SESSÃO DA VI REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO 7° CORPO 
DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, 
REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 

1 Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia três do mês de dezembro do ano de dois mil e 
2 dezenove, na sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SIBS, 
3 Quadra 02, Conjunto A Lote n° 03, Núcleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Primeira Sessão da 
4 V Reunião Plenária Ordinária de 2019, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
5 Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana 
6 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, 
8 TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a TR. Silvia Karina Lopes da 
9 Silva. Suplente: TR. Luis Gomes da Silva, com direito a voz e sem direito a voto na forma 

10 regimental. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N° 191/2019 - 
11 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA 2017-2019. 
12 Intermediadon TR. Adriano Célio dias. O Diretor Presidente passou a palavra ao Diretor 
13 Secretário para a leitura de sua introdução e informou a presença do Diretor Presidente do CRTR 
14 5' Região TR. Júlio César dos Santos Secretário apresentou: "O Conselho Nacional de Técnicos 
15 em Radiologia, entidade de Direito Público, criado através da Lei n°. 7.394, de 29 de outubro de 
16 1985, regulamentada pelo Decreto n°. 92.790/86, de 17 de junho de 1986, alterada em seu inciso 
17!, pela Lei 10.508, de 10 de julho de 2002, e revogada em seu Artigo 18, através do Decreto n°. 
18 5.211 de 22 de setembro de 2004, tem como finalidade essencial a fiscalização do exercício da 
19 profissão, zelando e trabalhando através de todos os meios ao seu alcance, pelo desempenho 
20 ético do exercício das Técnicas Radiológicas, bem como pelo prestígio, bom conceito da 
21 profissão e em favor dos que a exerçam legalmente. Este relatório se encontrará nos autos do 
22 Processo Administrativo CONTER n°191/2019. Trata-se do Processo de Prestação de contas da 
23 gestão que centraliza os trabalhos administrativos dos diversos setores do CONTER que 
24 seguiram os projetos e demandas desta Diretoria Executiva. Nos autos deste processo, constará 
25 o relatório que concentra todo o trabalho realizado durante os dois anos e meio desta gestão, 
26 sendo a memória descritiva de um compromisso que tivemos com os técnicos em radiologia e 
27 com este corpo de conselheiros que nos confiaram seus votos. Este é apenas um relato 
28 administrativo, sendo matéria diferente do Processo de Prestação de contas do CONTER pois, 
29 envolveu todas as assessorias além dos representantes dos setores do CONTER e a área 
30 administrativa e não somente aborda as finanças do órgão, mas também, aspectos descritivos 
31 qualitativos tais como reuniões, documentos emanados e recebidos, e papéis desempenhados 
32 pelo corpo funcional juntamente com a assessoria. Nós desta diretoria executiva, estamos 
33 cumprindo com o previsto no art. 45° alínea e), que versa sobre: "No final de gestão de cada 
34 Diretoria Executiva, para discussão do relatório das contas e da eleição da nova Diretoria; E ta 
35 diretoria sempre prezou pela transparência, e tentou, em seus dois anos e meio ter o m 
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36 desempenho dentro de suas possibilidades para aqueles que importam: os cerca de 110.000 
37 profissionais inscritos no sistema CONTER/CRTR. Desejamos, que os que nos sucederem, 
38 possam dar continuidade e até mesmo, realizarem coisas ainda mais grandiosas para a 
39 categoria. Estamos disponíveis, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. No 
40 período de 04/06/2017 a 04/12/2019, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia teve 
41 como objetivo a sequência dos trabalhos propostos pelo VII Corpo de Conselheiros e pela 
42 Diretoria Executiva, com aperfeiçoamento na atividade fim dos CRTRs, qual seja a fiscalização 
43 e demais procedimentos administrativos, para o bom andamento do Sistema CONTER/CRTRs. 
44 Do planejamento inicial, foram executados alguns dos seus projetos: Ajuda (doações) aos 
45 Regionais que encontravam-se em intervenção, respeitado as delimitações propostas pelo TCU; 
46 Auxílios aos CRTRs na fiscalização através de mutirões e supervisões; Auditoria Contábil e 
47 Financeira nos CRTRs através do Setor de Controle Interno, Programa de Educação 
48 Continuada e projetos educacionais através da CONAE; eleições conter/crtrs, encontro dos 
49 fiscais e conferência nacional dos executivos do sistema conter/crtrs; seminário com os 
50 coordenadores dos cursos superiores de tecnologia em radiologia; fórum permanente dos 
51 advogados e assessores jurídicos do sistema conter/crtrs,-  2' reunião de executivos do sistema 
52 conter/crtrs e ações administrativas do período de 04/07/2017 a 04/12/2019, que poderão ser 
53 comprovadas por documentos e brevemente descritos abaixo." Após discussão, foi dado ciência 
54 ao corpo de conselheiros ficando os seguintes encaminhamentos: 1) Reunião da CTC ocorrerá 
55 entre os dias 17 a 21 de fevereiro de 2020; 2) O relatório será apresentado na próxima reunião 
56 plenária ordinária do mês de março, cuja prestação de contas do CONTER seja pauta. Nada mais 
57 a tratar foram suspensos os trabalhos às dezesseis horas e quarenta sete minutos encerrada a 
58 sessão e lavrada a presente Ata com retomada dos trabalhos no dia 04 de dezemb , após lida e 
59 aprovada será assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenário. B lia, DF, 03 de 
60 dezembro de 2019.xxxxxxxxxxmoop000pocoopoo00000poopoopoc 
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