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ATA DA 213 SESSAO DA II REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 18 
DE AGOSTO DE 2020.

1 As onze boras e dezoito minutos do dia dezoito 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 ne 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Vigesima Primeira Sessao da II Reuniao Plenaria
4 Ordinaria de 2020, do 75 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia.
5 Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo
6 Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Celio
7 Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira e a
8 TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplentes: TR. Carlos Alberto Rodembusch Alves, com direito a voz
9 e a voto na forma regimental, em razao da ausencia comunicada na data de 17/08/2020 pelo 

10 Conselheiro TR. Manoel Benedito Viana Santos e o TNR. Marcos Jose Fraga Nunes, com direito a 
I I voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: RESOLUCAO CONTER N2 11/2020 -
12 ESTABELECE O VALOR DAS ANUIDADES, TAXAS E MULTAS PARA O EXERCICIO DE 2021, DE
13 PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, NO AMBITO DO SISTEMA CONTER/CRTR's. FIXA REGRAS PARA
14 INSCRICAO E EXECUCAO DOS CREDITOS NA DIVIDA ATIVA E RECUPERA^AO DE CREDITO E DA
15 OUTRAS PROVIDENCIAS. - INTERMEDIADOR: TR. SANDOVAL KEHRLE - Em continuidade o
16 Presidente passou a palavra ao Conselheiro Sandoval Kehrle, o qual apresentou o posicionamento 
I 7 dos Regionais e sugere discussao por blocos, sendo o primeiro bloco os valores e percentuais das
18 anuidades e o segundo as mudangas sugeridas pela Comissao de Elaboracao e Reformulacao das
19 Resolucoes do CONTER. Em seguida, o Presidente abriu para inscricoes sendo inscritos o
20 Conselheiro Adriano Celio, o qual opina por manter os valores das anuidades, 15% de desconto no
21 mes de janeiro, 10% de desconto no mes de fevereiro e parcelamento de 05 (cinco) vezes no
22 boleto, bem como, entende que o parcelamento caberia ao Regional. A Conselheira Silvia Karina
23 se posiciona contra a sugestao de alguns Regionais que propoe aumento das taxas, mantendo-se o
24 valor atual, parcelamento a partir do dia 10 de janeiro, discutindo-se somente o desconto. O
25 Conselheiro Mauro Marcelo opina por manter os valores sem aumento, 20% de desconto no mes
26 de janeiro, 10% de desconto no mes de fevereiro. O Conselheiro Abel dos Santos sugere iniciar a
27 discussao com o tema cartao de credito e informa que a epoca da gestao anterior discutiu que as
28 taxas de cartao de credito caberiam ao profissional ou ao Regional. Opina ainda o boleto seria
29 pago com prazo menor e parcelamento no cartao ampliado com juros. Em seguida o Conselheiro
30 Marcos Fraga opina pelo congelamento dos valores, 20% de desconto no mes de janeiro, 10% de
31 desconto no mes de fevereiro e parcelamento em boleto ou cartao em 05 ou 06 vezes a partir de
32 mar^o. O Conselheiro Marcos Junior opina pelo congelamento dos valores de anuidades e
33 descontos progressives sendo 20% de desconto no mes de janeiro, 15% de desconto no mes de
34 fevereiro, 10% de desconto no mes de mar^o e 5% de desconto no mes de abril, e parcelamento
35 em 5 (cinco) vezes. O Conselheiro Sandoval Kehrle informa que o contrato foi assinado na gestao
36 anterior, bem como, cita que no contrato as parcelas estao fixas juntamente com suas taxas. f
37 Inform&vainda que, quanto aos Regionais que se posicionaram, 04 (quatro) Regionais opinaram
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38 para que as taxas de cartao fossem pagas pelo Sistema CONTER/CRTR's e 03 (tres) Regionais se
39 posicionaram quanto ao pagamento de taxas para o profissional. Informa ainda que a discussao
40 primordial gira em torno de quern paga essas taxas. Cita posicionamento do CRTR 14^ Regiao
41 quanto a ilegalidade de taxas de cartao de credito aos profissionais. Opina pelo pagamento no
42 boleto a vista ate o mes de mar$o e parcelamento apenas no cartao de credito, 10% de desconto
43 no mes de Janeiro e 5 % de desconto no mes de fevereiro. Sugere ainda que as taxas de cartao
44 fiquem a cargo do Sistema CONTER/CRTR's. O Conselheiro Antonio Eudes faz um breve resumo
45 sobre a situa$ao financeira dos profissionais das tecnicas radiologicas e opina por 20% de desconto
46 no mes de Janeiro, 10% de desconto no mes de fevereiro, boleto bancario e/ou cartao em 03
47 vezes. A Conselheira Silvia Karina solicita ao Jundico posicionamento quanto ao repasse de taxas
48 de cartao de credito ao profissional. O Presidente Luciano, com fins de reflexao, informa que
49 protest© em cartorio se da a partir vencimento da ultima parcela. O Conselheiro Adriano Celio
50 informa que quando da discussao da contrata^ao as questoes quanto as taxas foram discutidas
51 com o setor jundico. O Assessor Jundico Victor Martins esclarece que os apontamentos feitos pelo
52 CRTR 142 Regiao nao se aplicam a Orgaos Publicos e informa ainda equi'voco quanto as
53 informa^oes presentes no oficio exposto. Cita ainda que nao ha legalidade na contrata$ao direta
54 do Regional com as operadoras de cartao de credito, nao sendo possivel adesoes e informa que o
55 ideal seria convenio CONTER X Regionais. Esclarece que questdes relacionadas ao parcelamento
56 nao devem ficar a cargo do Regional, pois, o contrato com a operadora foi realizado diretamente
57 com o CONTER. O Assessor pede aten$ao quanto aos descontos e o impact© desse desconto nas
58 contas do CONTER e cita questdes de renuncia fiscal. O Assessor Victor Martins ainda sugere que
59 na Resolu^ao nao venha de forma expressa a taxa ao profissional, caso seja aprovada e ainda
60 informa que para aumentar a quantidade de parcelamento a empresa aumentaria as taxas,
61 cabendo negocia^ao direta com a contratada. O Conselheiro Sandoval Kehrle informa que o
62 documento de termo de adesao de adquirencia se da para recebimento de valores e repasse por
63 conta do Regional, inclusive para uso do e-commerce. O Assessor informa que o termo de adesao
64 nao e o instrumento adequado para formalizar contrata^oes publicas, conforme Lei 8666/93. O
65 Coordenador Contabil Marcos Albuquerque informa que primeiramente o proposto seria a
66 abertura de conta bancaria para cada Regional, porem, com a possibilidade de uso do e-commerce
67 o repasse seria direto, assim como nos boletos. Informa ainda a necessidade de revisao dos valores
68 de descontos. Em seguida, o Plenario decidiu por uma pausa para o almo^o as doze boras e trinta e
69 cinco minutos. Retornando as quinze boras e dezessete minutos o Presidente sugere a leitura das
70 atas. Enquanto o Diretor Secretario, Mauro Marcelo realiza a leitura das atas, o Conselheiro
71 Sandoval Kehrle organizara as proposi$6es para leitura ao Plenario. Apos lidas e aprovadas,
72 retorna-se ao assunto desta sessao as dezessete horas e nove minutos. Em seguida o Diretor
73 Secretario solicita apoio da Assessoria Jundica para sanar questoes acerca de assinatura das atas.
74 Apos posicionamento do jundico e do Plenario, decidiu-se que as questoes serao deliberadas em 

y 75 reuniao de Diretoria. As dezessete horas e trinta e cinco minutos, retornado a materia da sessao, o 
^ 76 Presidente passa a palavra ao Conselheiro Sandoval Kehrle o qual informa o que segue: Proposi^ao

77 do Conselheiro Sandoval Kehrle - "Opino pelo oplicagao de desconto no percentuol de 12% para o
78 pagamento da anuidade 2021 no pagamento a vista. Em relagao ao parcelamento da anuidgde
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2021, opino poro que o profissional possa porcelor em ate 5 vezes no boleto bancario ou em ate 6
80 vezes no cartao de credito, sendo, nesta ultima modalidade de parcelamento, aplicado um
81 desconto de 6%. O Regional poderd optar ou nao na utilizagao de cartao de credito/debito em sua
82 jurisdigdo!' Apos o Presidente abre para manifesta^oes. O Conselheiro Carlos Rodembusch propoe
83 a obrigatoriedade de uso. Adriano Celio ratifica a opiniao do Conselheiro Marcos Fraga e propoe o
84 seguinte: 15% de desconto no mes de Janeiro, 10% de desconto no mes de fevereiro e
85 parcelamento no boleto em 05 vezes a partir de 10 de mar^o. O Conselheiro Abel dos Santos
86 ratifica o proposto pelo Conselheiro Sandoval Kehrle e exemplifica a proposta e o Conselheiro
87 Adriano Celio entende que o parcelamento torna linear o process© junto ao Regional e questiona
88 se o parcelamento se da no inicio de Janeiro ou em mar$o. O Conselheiro Abel dos Santos informa
89 que o parcelamento seria no mes de Janeiro. O Conselheiro Antonio Eudes cita que o
90 parcelamento no cartao e mais seguro para o Regional e deve ser incentivado, bem como,
91 concorda com a proposigao do Tesoureiro Sandoval Kehrle. O Conselheiro Marcos Fraga questiona
92 se ha possibilidade de obrigatoriedade do uso de cartao por parte dos Regionais. O Assessor
93 Jun'dico informa que nao ha essa possibilidade. O Conselheiro Marcos Junior justifica sen voto: "
94 Voto pelo congelamento da anuidade par ano de 2021. Conforme votei tambem para os anos de
95 2013 e 2019. Voto ainda para dividir essa anuidade em 05 vezes que conste no meu voto que os
96 profissionais das tecnicas radiologicas, tecnicos, tecnologos e auxiliares em radiologia tenham um
97 desconto de 12% para o pagamento a vista como prometido na minha campanha eleitoral para o
98 CONTER em 2017. E o voto que eu Marcos Junior (Marcos da Saude) submeto!' Apos discussao,
99 segue a vota^ao: 01 (um) voto do Conselheiro Adriano Celio com sua proposi$ao e 06 (seis) votos

100 favoraveis a proposi$ao do Conselheiro Sandoval Kehrle, totalizando-se 07 (sete) votos. Apos a
101 vota^ao do primeiro bloco, o Conselheiro Sandoval Kehrle passa a leitura das altera^oes. As
102 dezenove horas e dezesseis minutos, apos intervengao do Conselheiro Marcos Junior em razao do
103 avan^ado da hora, o Presidente propoe votagao do Plenario quanto a continuidade das atividades
104 no dia seguinte, sendo votado por maioria do Plenaria, conforme artigo 53, paragrafo l2., sendo 02
105 (duas) absten^oes dos Conselheiros Adriano Celio e Abel de Santos, onde decidiu-se por encerrar
106 as atividades da Reuniao Plenaria Ordinaria na presente data e retomar os trabalhos no dia
107 seguinte. Nada mais a tratar foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e 
108aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia, DF, 18 de 
109 agosto de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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TR. ABEL DOS SANTOS

TR. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA
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TR. ADRIANWKELIO DIAS

TNR. MARCOS JOSE FRAGA NUNESEMBUSCH ALVES
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