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ATA DA 253 SESSAO DA V REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 01 
DE AGOSTO DE 2020.

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

10 PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N2 191/2019 - PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO
11 DO CONTER REFERENTE AO PERIODO 2017-2019. INTERESSADO: CONTER. INTERMEDIADOR:
12 CONSELHEIRO MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - O Diretor Presidente apresentou o objeto da
13 pauta, passando a palavra ao Conselheiro para leitura do parecer. O Conselheiro Manoel questiona 
14que a materia ja havia sido retirada de pauta. Em seguida, o Diretor Presidente solicita o apoio 
ISjuridico para esclarecimentos quanto ao questionamento do Conselheiro Manoel Benedito. O
16 Assessor Jun'dico Victor Martins informa que seria razoavel a nao continuidade, pois, o assunto
17 esta conectado ao assunto anterior. Informa ainda que a decisao deve ser coerente com a decisao
18 do assunto similar. Cita ainda que de fato ha uma questao de prejudicialidade, porem, nao ha
19 6bice quanto a leitura do parecer. Em seguida, o Presidente solicita novamente que o
20 Intermediador passe a leitura do relatorio, o qual solicita apoio da Conselheira Silvia Karina para a
21 leitura, concluindo: "Conforme o analise do relatorio da gestao e da observancia da contas do
22 CONTER esta Comissao de Tornado de Contas encontrou o que esta fundamentado no parecer,
23 onde foi identificado o descumprimento da deliberagao do plendrio, decisoes tornados ad
24 referendum da diretoria anterior, a exemplo da aquisigao e reforma da sede, emprestimo e
25 especialmente da nao informagao ao plendrio e inicialmente da divida de sete milhoes com a
26 CENACAP, do nao provisionamento dos valores para o pagamento dessa divida e o
27 descumprimento da deliberagao do plendrio do ano 2018, que determinou o contingenciamento do
28 valor incontroverso para o pagamento dessa divida, e ainda do ano 2019, nao trouxeram este
29 provisionamento, e nao foi reservado nenhum valor para essa situagao. Em outubro 2019, o
30 plendrio deliberou outra vez e suspendeu diverse atividade essenciais do CONTER, entao a gestao
31 claramente prejudicou na sua propria epoca os trabalhos do sistema, tendo ocasionado acumulos,
32 e alem disso, tudo isso tern sido oneroso para o sistema, existindo parcelas de emprestimo recaindo
33 ate no oitavo corpo de conselheiro, sendo que, caso a justiga realize urn bloqueio judicial, agao
34 essa, jd em fase de execugao, as atividades do conter poderao estar inviabilizadas, comprometendo
35 as atividades do CONTER e do prdprio sistema Nacional de fiscalizagao, aja vista que atividade
36 reguladora e orientativa do sistema e o que dd diretrizes para Atividade fim dos Conselhos que e a
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37 fiscalizagao. Por esta rozao, essa Comissao de Tornado de Contas (CTC) opina pela REPROVAQAO do
38 relatorio de gestao da diretoria executive, que atuou de 4 de junho de 2017 a 3 de dezembro de
39 2019." Depois de lido o parecer, o Presidente abriu para inscri^oes de manifesta^ao, sendo inscrito
40 o Conselheiro Marcos Junior e a Conselheira Silvia Karina. O Conselheiro Marcos Junior informa
41 que nao ha relagao do processo com os pareceres apresentados na sessao ordinaria. A Conselheira
42 Silvia Karina ratifica as palavras do Conselheiro Marcos Junior e cita ainda questoes relacionadas ao
43 processo da CENACAP. O Presidente solicita ao Coordenador Contabil atengao a materia para
44 posterior manifesta^ao. O Conselheiro Manoel Benedito informa que a discussao nao se da em
45 relagao ao conteudo e sim referente a materia, a qual ja havia sido discutida. O Assessor jundico
46 entende que seria contraditorio uma reanalise da materia que ja havia sido decidida em outra
47 sessao. O Coordenador Contabil - Marcos Albuquerque ratifica as palavras do Assessor Jundico,
48 questiona ainda o valor de contingenciamento, informa incongruencias no parecer da Comissao de
49 Jornada de Contas e ainda entende que nao houve improbidade e se diz contrario a reprova^ao de
50 contas. O Presidente da CTC questiona que o relatorio deveria ser apresentado no fim da gestao
51 anterior. A Conselheira Silvia Karina informa que o relatorio foi baseado na analise dos processes e
52 questiona o Coordenador Contabil quanto ao valor de contingencia confirmado por ele e pela
53 Assessoria Juridica. O Presidente da CTC informa que as sessoes se diferem e reitera a necessidade
54 de apresentagao do relatorio da gestao anterior. 0 Conselheiro Manoel informa que a sua gestao
55 tern ate mar^o de 2020 para entrega de relatorio e os prazos estao suspensos. 0 Conselheiro
56 Manoel informa que o descumprimento se da na reabertura de sessao finalizada. O Presidente do
57 CONTER solicita apoio jundico para manifesta$ao de descumprimento do Regimento Interno dita
58 pelo Conselheiro Manoel Benedito. 0 Assessor informa que nao ha descumprimento de Regimento
59 na questao dita pelo Conselheiro Manoel e informa a presen$a de incoerencias quanto a
60 rediscussao de assuntos correlacionados. O Assessor Jundico informa ainda que nao ha prejuizo
61 quanto a amplia^ao dos prazos. O Conselheiro Marcos Junior ratifica que ao fim da gestao se deu
62 ao final de 2019 e nao foi apresentado relatorio de gestao 2017-2019 e se houve descumprimento
63 O Conselheiro Sandoval esclarece ao jundico as questoes levantadas pelo Presidente da CTC. O
64 Conselheiro Manoel explica que as presta^oes sao realizadas no ano subsequente e ratifica que as
65 pautas se repetem e ainda solicita a retirada da presente sessao de pauta. A Assessoria Juridica
66 informa que o Diretor Tesoureiro, Conselheiro Sandoval Kehrle esclareceu o assunto com muita
67 propriedade e ainda reafirma arriscado e precipitado a nao reanalise das informa<;des constantes
68 no parecer da Comissao de Tomada de Contas. Apos, o Presidente do CONTER realiza uma
69 propo$i$ao em nome da Diretoria Executiva do CONTER quanto a abertura de processo
70 administrative para contrata^ao de auditoria externa, bem como, a centralizagao de toda a materia
71 (pareceres CTC constantes na 3- Sessao da I Reuniao Plenaria Ordinaria de 2020, processes
72 59/2018, 08/2019 e 191/2019) e, ainda, a retirada da materia de pauta visando manter a harmonia
73 da decisao constantes Ata da 3^ Sessao da I Reuniao Plenaria Ordinaria de 2020. Feitos os devidos
74 esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor Presidente deu inicio ao processo de vota^ao, onde
75 decidiu-se por unanimidade pela aprova^ao da proposigao da Diretoria Executiva as dezesseis
76 horas e cinco minutos. Em seguida realizou-se a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por
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77 todos. Nada mais a tratar as dezesseis boras e cinco minutos foi encerrada a sessao e lavrada a
78 presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do
79 Plenario. Brasilia, DF, 01 de agosto de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZATR. LUCIANO GUEDES

TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVATR. SANDOVAL KEHRLE

TR. ABEL DOS SANTOS

TR. ADRIANO CELIO DIASTR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

TR. VANDERLEIA DA SILVATR. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA

80
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