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ATA DA 19- SESSAO DA V REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 31 
DE JULHO DE 2020.

1 As quatorze boras e cinquenta minutos do dia trinta e urn do mes de julho do ano de dois mil e
2 vinte, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote n9 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Decima Nona Sessao da V Reuniao
4 Plenaria Extraordinaria de 2020, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos
5 em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR.
6 Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR.
7 Manoel Benedito Viana Santos, TR. Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de
8 Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira, e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR.
9 Vanderleia da Silva, com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA:

10 PROCESSO SINDICANCIAS CRTR 192 REGIAO - PORTARIAS ANO 2018 NUMEROS: 47, 48, 49, 50,
11 52, 53, 54, 55, 56 E 59. SINDICANCIA NO CRTR 192 REGIAO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 76, 
I2INCISO II E DO COD. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERESSADO: CRTR 192 REGIAO. 
13 INTERMEDIADOR: CONSELHEIRO MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS - O Diretor Presidente 
Uapresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao Conselheiro Intermediador para leitura de 
IStodos os relatorios referentes as portarias acima citadas. Em razao da grande quantidade de
16 material e seus relatorios extensos, o Presidente solicita auxilio aos demais Conselheiros para
17 leitura. Depois de lido os relatorio em sua integralidade, o Conselheiro Intermediador, Manoel
18 Benedito passa a leitura integral do parecer juridico, o qual diz "Como dito, os sindicancios forom
19 instauradas a partir dos apontamentos do Setor de Controls Interno do CONTER, por ocasiao da
20 auditoria reolizada nos contos do exerdcio de 2017, havendo elementos contundentes a
21 demonstrar a conduta temeraria dos gestores do CRTR 19- Regiao, que atuavam de maneira
22 coordenada e deliberada a lesar os cofres da autarquia. Aparentemente o modus operand! do
23 grupo consistia na emissao de cheques ao portador sacados na "boca do caixa" para supostos
24 pagamentos de despesas diversas, em valores bem superiores ao que seria efetivamente pago, de
25 modo que a diferenga nao retornava aos cofres do Regional, indicando a apropriagao indevlda de 
2b valores, tal como se pode verificar nos autos dos processes ng 47/2018, 49/2018, 56/2018 e
27 59/2018, onde foram apontados como principals responsdveis o entao Diretor Presidente TR
28 Raimundo Donato dos Santos e o Diretor Tesoureiro TR Valtemir Sal dan ha da Silva. Outra
29 irregularidade recorrente era a retengao de tributos e encargos sobre a folha sem o devido repasse
30 ao fisco, assim como pagamento com atraso de impostos, gerando juros e multas, como pode se
31 depreender da analise dos documentos acostados aos processos ng 48/2018, 50/2018, 52/2018 e
32 53/2018, cuja responsabilidade e atribuido ao entao Diretor Presidente TR Raimundo Donato dos
33 Santos, d Diretor a Secretdria TR. Lucilene de Oliveira Santiago e o Diretor Tesoureiro TR Valtemir
34 Saldanha da Silva. Porfim, nos processos n? 54/2018 e 55/2018 foram identificadas inconsistencias
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35 nos pogamentos de verbas indenizatorios (didrias e jetons) aos membros da Diretoria Executive ja
36 citados acima, relatives a inexistencia de comprovagao do evento que originou a concessao da
37 verba aos gestores. Como se ve, a andlise dos fatos e documentos acostados ate aqui delimitam
38 com bastante plausibilidade a autoria e a materialidade dos fatos, que alem de extremamente
39 graves, violam varies dispositivos da Resolugao CONTER ng 17/2018, indicando ate cometimento
40 de crimes contra a Administragao Publica, tais como: peculato, sonegagao fiscal, estelionato e
41 formagao de quadrilha, alem da improbidade administrative e o consequente dano ao erdrio. Sem
42 prejuizo, o artigo 87, do Codigo de Processo Administrative preve que cabe ao drgao competente o
43 julgamento do relatdrio da sindiedneia. No caso em andlise, embora as sindicancias tenham sido
44 realizadas pelo Regional, o ente competente para julgamento de ex-conselheiros por atos de gestao
45 e do CONTER. Nesse contexto, como jd existem suficientes elementos de autoria e materialidade
46 delimitados, os relatdrios ora apresentados deverao ser submetidos d andlise do Plendrio do
47 CONTER, para que, caso assim entenda, sejam instaurados os respectivos processes
48 administrativos, de forma que sejam assegurados aos indiciados o contraditdrio e a ample defesa, 
4t> aplicando-se ao final as penalidades cabiveis. Por todo o exposto e em atengao as disposigoes do
50 Codigo de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTR's acima transcritas, as sindicancias
51 ora colacionadas devem ser encaminhadas ao Plendrio do CONTER para juizo de admissibilidade
52 na forma do artigo 87, do CPA, determinando-se, se for o caso, a abertura de Processo
53 Administrativo, remetendo os autos d Comissao de Etica, Decoro e Responsabilidade por Atos de
54 Gestao do CONTER para processamento e instrugao dofeito, conforme determine o artigo 92, II, do
55 CPA. Outrossim, em virtude de as sindicancias terem se limitado d andlise das irregularidades
56 elencadas no relatdrio de auditoria do exercicio de 2017, mostra-se recomenddvel a abertura de
57 sindicancias para apurar os mesmos fatos, qua is sejam: (i) cheques emitidos em valor superior a
58 despesas realizada, sem a devida prestagao de contas; (ii) nao recolhimento de encargos e
59 impostos e (Hi) recebimento irregular de verbas indenizatorios, agora relacionados aos exercicios
60 2013 a 2016, em vista da possibilidade de a conduta ter se perpetrado ao longo dos anos”. Em
61 seguida, o Presidente abriu para inscricoes de manifestacao, sendo inscrito o Conselheiro Abel dos
62 Santos, o qual cita a necessidade de ampliacao a demais Conselheiros envolvidos. A Conselheira
63 Silvia Karina acredita que “esse e o momenta do Plendrio tomar decisoes energicas e punir os
64 envolvidos". 0 Presidente solicita informacoes quanto a data de recebimento do material e o
65 Conselheiro Manoel Benedito informa que essa documentacao foi encaminhada ao CONTER em
66 meados dos meses de outubro ou novembro de 2019. Em seguida, a Assessoria Jundica esclarece
67 ao Conselheiro Abel dos Santos que ha possibilidade de responsabilizacao de demais envolvidos
68 somente nas sindicancias sugeridas pelo jundico, porem, no processo administrativo a
69 responsabilidade estava delimitada. A Conselheira Silvia Karina corrobora a fala do Assessor Victor
70 Martins. Feitos os devidos esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor Presidente deu im'cio ao
71 processo de votagao, onde decidiu-se por aclamacao pelo acolhimento do parecer do jundico
72 para apura^ao de anos anteriores da gestao, devendo indicar eventuais participacoes de outros
73 envolvidos. Nada mais a tratar as dezoito boras e vinte e um minutos foi encerrada a sessao e
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74 lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros
75 participantes do Plenario. Brasilia, DF, 31 de julho de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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