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ATA DA 93 SESSAO DA VI REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 20 
DE AGOSTO DE 2020.

1 As dezessete boras e nove minutos do dia vinte do mes de agosto do ano de dois mil e vinte, na
2 sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A
3 Lote n2 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Nona Sessao da VI Reuniao Plenaria
4 Extraordinaria de 2020, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
5 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 Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Ausente
8 os Conselheiros Adriano Celio Dias e Antonio Eudes de Oliveira em razao dos horarios de
9 embarque. Suplentes: TR. Carlos Alberto Rodembusch Alves, com direito a voz e a voto na forma

10 regimental, em razao da ausencia comunicada na data de 17/08/2020 pelo Conselheiro TR.
11 Manoel Benedito Viana Santos e o TNR. Marcos Jose Fraga Nunes, com direito a voz e com direito
12 a voto na forma regimental. DA PAUTA: APONTAMENTOS DA CONAFI REFERENTES AO CRTR 122
13 REGIAO - POSSIBILIDADE DE CONCILIACAO NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPA/CONTER.
14 INTERMEDIADOR: Conselheiro MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA. Em continuidade o Diretor
15 Presidente apresentou o objeto da pauta e passa a palavra ao Intermediador para leitura do
16 material, conforme segue: Trecho da Ata da 22 Sessao da I Reuniao Plenaria Ordinaria, realizada no
17 dia 30 de julho de 2020: “De acordo com a documentagdo recebida pelo setor de fiscalizagao, nao
18 houve evolugao no processo fiscalizatorio, assim, tendo em vista o exposto, sugere-se a
19 manifestagao do setor jundico com vistas a emissao de parecer para consubstanciar a abertura de
20 sindicancia para identificagao de autoria e materialidade ou, caso seja outro o entendimento, de
21 processo administrativo. Salientamos que o Regional nao possui o sistema Byte como a maioria dos
22 Regionais o que dificulta a padronizagao dos procedimentos fiscalizatorios. Inscrito, o Conselheiro
23 Adriano, entende que nao houve evolugao na fiscalizagao em razao da ausencia dasfiscais. Apos, o
24 Presidente da CONAFI informa que a situagao se mantem. Em seguida, o Diretor Presidente,
25 propoe, que na forma do Capitulo IX, do Art. 72 do Regimento Interno do CONFER, convocar o
26 Presidente do CRTR juntamente com assessoria juridica para apresentagao de relatorio de
27 fiscalizagao e providencias, para apresentagao na Plenaria de agosto de 2020, com data a ser
28 definida. Apos a leitura, posto em votagdo, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovagao por
29 unanimidade!' Ainda precede com a leitura da ata de reuniao de Diretoria, conforme segue: "O
30 Diretor-Presidente deu inicio aos trabalhos da pauta apresentando a ata da 2g Sessao da I Reuniao
31 Plenaria Ordinaria, realizada no dia 30 de julho de 2020, cuja pauta trata do Relatorio Analitico da
32 Coordenagao Nacional de Fiscalizagao (CONAFI), especificamente no que concerne ao CRTR/12g
33 Regiao. Para melhor entendimento, esclarece que durante a referida sessao plenaria, foi proposto,
34 na forma do Capitulo IX, do Art. 72 do Regimento Interno do CONFER, que fosse convocado o
35 Presidente do CRTR juntamente com assessoria juridica para apresentagao de relatorio de
36 fiscalizagao e providencias, para apresentagao na Plenaria de agosto de 2020, com data a sei
37 definida. Dando sequencia, informa que apos a leitura do relatorio e posto em votagdo pelos
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38 Conselheiros naquela reuniao plena ho, decidiu-se par 8 (oito) votos pela aprovapdo par
39 unanimidade do referido relatorio e da proposigao. Ato continue, apos analise do material e ainda
40 com base no artigo 85 do Codigo de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs, onde se le
41 "Quando a denuncia ou representagao versar sobre direito disponivel, sera possivel a conciliagao
42 entre o si nd lea do e o denunciante, devendo ser homolog ada pela Plena ria do Conselho ou pela
43 Diretoria Executive ad referendum, produzindo efeitos apos a homologagao", decidiu-se por
44 encaminhar a Plendria a possibilidade de conciliagao " Seguindo, o Presidente questiona se o
45 citado Presidente do Regional tem interesse em conciliagao para adequa^oes quanto a fiscalizagao.
46 Passando a palavra ao Presidente do CRTR 12- Regiao, TR. Oldemir Lopes Felix, o qual agradece a
47 possibilidade de manifesta$ao e concorda com o Termo de Conciliagao e informa que o Regional
48 tem passado por dificuldades, cita reabertura da COREFI e abertura de processo para concurs© de
49 fiscal. Depois da manifesta^ao do Presidente do Regional, nao havendo manifesta^oes e feitos os
50 devidos esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor Presidente deu inicio ao processo de
51 vota^ao, onde decidiu-se por 07 (sete) votos pela feitura de Termo de Conciliagao. Nada mais a
52 tratar as dezessete boras e vinte e quatro minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata,
53 que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario.
54 Brasilia, DF, 20 de agosto de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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