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ATA DA SESSAO UMICA DA IV REUMIAO PLESMARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 73 CORPO DE 
COSMSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS m RADIOLOGIA, REALIZADA NO D1A 15 
BE JULHO DE 2020.

1 As quatorze boras e quarenta minutos do dia quinze do mes de julho do ano de dois mil e vinte,
2 por videoconferencia atraves do aplicativo Cisco VVebex, os Conselheiros Efetivos e 01 Suplente do
3 Conselho Nacional de Tecnicos em Radioiogia - CONTER, sito no SI8S, Quadra 02, Conjunto A, Lote
4 n9 03, Nucleo Bandeirante/DF, em virtude da crise decorrente da pandemia da COVID-19, causada
5 peio novo Coronavfrus (Sars-CoV-2), realizarn a Sessao Unica da IV Reuniao Plenaria
6 Extraordlnarsa de 2020, do 79 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
7 Radioiogia. Presentes os Conselheiros TR. Luciano Guedes- Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo
8 Limeira de Souza ~ Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrie - Diretor Tesoureiro, TR. Manoel
9 Benedito Viana Santos, TR. Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira 

10 Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Rubens 
I 1 Acosta Machado, com clireito a voz e sern direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: MEDIDAS
12 DE CONTINGENCIAMENTO PARA REUNIOES PRESENCES NA SEDE DO CONTER -
13 INTERMEDIADOR: TR. SANDOVAL KEHRIE. O Diretor Presidente deu inicio aos trabalhos da IV
14 Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2.020, do 79 Corpo de Conselheiros, clando boas-vindas aos
15 presentes e em seguida solicita que toclos confirmem sua presenga no chat do aplicativo. Em 
16seguida solicita a manifestagao dos Conselheiros quanto ao retorno das reunioes plenarias de
17 forma presencial na Sede do CONTER. Apos posicionamento do Pienario, nao houverarn
18 manifestagoes negatives quanto retorno das reunioes plenarias presenciais. Em seguida o Diretor
19 Tesoureiro informa reuniao da Ccmissao de Elaboragao e Reformulagao das Resoiugoes para
20 discussao sobre as medidas de contingenciamento para reunioes presenciais na Sede do CONTER.
21 Durante a reuniao da Comissao hoove o entendimento de que nao seria eficaz a testagern dos
22 Conselheiros, ja que a realizagao dos testes nao iria prevenir a contaminagao posterior em
23 deslocamento ao CONTER e, se fosse feito em Brasilia/DF, se testasse positive teria que ficar em
24 quarentena e se negative tambem nao evitaria uma contaminagao posterior a coieta do exame.
25 Desse modo, entendem entao o uso obrigatbrio de mascaras, enquanto estiver no CONTER, por
26 parte de todos os Conselheiros, Membros de Comissoes, Coordenagoes ou Camaras e
27 Colaboradores, bem como o cumprimento de todas as demais medidas de seguranga, conforme
28 piano de contingencia encaminhado em anexo nas convocatorias e a todos os funcionarios. A
29 Conseiheira Silvia Karina ratifica a fala da Diretor Tesoureiro, bem como, acrescenta a necessidade
30 de ventilagao do local da possive! reuniao. O Conselheiro Abel dos Santos entende que as medidas
31 de seguranga devem ser seguidas de forma criteriosa e que cada Conselheiro, se possivel, devera
32 realizar seu teste antes de se deslocarem ao CONTER. A Conseiheira Silvia Karina explica que
33 existem 03 (tres) tipos de teste e que nem sempre sao detectaveis, bem como, entende que a
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34 testagem nao deve ser obrigatoria. 0 Diretor Secretario Mauro corrobora com a fala da
35 Conselheira Silvia Karina. 0 Diretor Tesoureiro, Conselheiro Sandoval informa que o CONTER tem
36 tornado todas as medidas de prevengao, bem como, informa a importancia do uso mascara para
37 evitar contamina^ao. 0 Conselheiro Eudes informa a dificuldade de realizagao do exame e seu
38 preco elevado inviabiiizando a testagem para participagao nas reunioes, nao devendo a mesma ser
39 obrigatoria para as reunioes. A Conselheira Silvia Karina expoe que mesmo com sintomas e tendo
40 sua mae infectada seus testes deram negative, bem como, informa que os profissionais de saude
41 tern o direito de realizar o teste. 0 Conselheiro Antonio Eudes informa que nao compoe o grupo de
42 risco. 0 Conselheiro Adriano Celio informa que ja realizou o teste, que nao compoe o grupo de
43 risco e nao entende a necessidade de testes para reuniao. 0 Conselheiro Marcos Junior, informa
44 que nao compoe o grupo de risco. 0 Conselheiro Manoel Benedito informa que e do grupo de
45 risco, informa retorno ao trabalho na proxima sernana e entende que nao ha necessidade de
46 testagem, pois, a mesma nao e 100% (cem por cento) segura. 0 Diretor Presidente reforpa as
47 medidas de seguranca ja utilizadas pelo corpo funcional do CONTER e ratifica a necessidade da
48 utilizagao do Plano de Contingencia com foco na saude de todos. Apos discussao, posto em
49 votagao por aclarnagao decidiu-se por unanimidade por acatar a proposigao do Diretor
50 Tesoureiro, Conselheiro Sandoval Kehrie quanto o uso obrigatorio mascaras, observando o uso e
51 manuseio adequado das mesmas, enquanto estiver no CONTER, por parte de todos os
52 Conselheiros, Membros de Comissoes, Coordenagoes ou Camaras e Colaboradores, bem como o
53 cumprimento de todas as demais medidas de seguranga, conforme piano de contingencia. Apos,
54 como assuntos gerais, o Conselheiro Luciano Guedes explana acerca das proxirnas Plenarias, suas
55 clatas, pautas e seus encaminhamentos e providencias. Os Conselheiros Manoel Benedito e Abel
56 dos Santos solicitarn, caso possivel, antecipagao de datas. 0 Conselheiro Luciano Guedes ainda
57 explana ainda acerca da implementagao das novas credencias. Nada mais a tratar as dezesseis
58 horas e dez minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada
59 virtualrnente sera, posteriormente, assinada por todos os Conselheiros Efetivos e pelo Suplente TR.
60 Rubens Acosta Machado. Brasilia-DF, 15 de juiho de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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