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ATA DA 32 SESSAO DA I REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DE 2022 DO 7? CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 29 
DE MARCO DE 2022.

1 As nove horas e cinquenta minutos do dia vinte e nove do mes de mar?o do ano de dois mil e vinte
2 e dois, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Terceira Sessao da I Reuniao Plenaria
4 Ordinaria de 2022, do 75 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia.
5 Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR.
6 Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de
7 Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderleia da Silva e o TR. Jorge Chernicharo. Registra-
8 se ainda a presen?a dos Conselheiros Suplentes: TNR. Marcos Jose Fraga Nunes, com direito a voz
9 e a voto, considerando a ausencia justificada do Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado e do

10 TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma regimental, em razao da ausencia
11 justificada do Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente do CONTER. DA PAUTA:
12 PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N2. 252/2021, REFERENTE A ANALISE PRELIMINAR DA
13 PRESTACAO DE CONTAS DO CRTR/32 REGIAO - EXERCICIO DE 2021: Conselheiro Relator: TR.
14 Sandoval Kehrle. Em continuidade o Diretor-Secretario apresentou o objeto da pauta, passando a
15 palavra ao Conselheiro Relator para leitura do voto, conforme segue: "Em face aos exames
16 realizados e Parecer preliminar do Setor de Controle Interno do CONTER sobre os elementos que
17 integram o processo de Prestagao de Contas do Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia da 3g
18 Regiao, referente ao exerdcio de 2021, de acordo com os criterios estabelecidos na Resolugao
19 CONTER ng 07/2021, foi constatado a ausencia dos seguintes itens, conforme segue: a) A
20 informagao "Enderego de correio eletronico institucional" no Rol de Responsdveis; b) O envio dos
21 "extratos dos bancos e das aplicagdes, no ultimo dia do mes de dezembro" em complementagao a
22 conciliagao bancaria; c) O envio das pegas Mapa demonstrative do cdlculo mensal das cotas-parte
23 enviadas mensalmente ao CONTER, Demonstrativo do inventdrio de bens patrimoniais, com os
24 valores totals (moveis, imoveis e equipamentos) conciliados com os saldos do balango e Mapa
25 Anual de Arrecadagao (relatorio de toda receita do CRTR extraido do sistema de cobranga).
26 Portanto, opino COM RESSALVAS QUE O RELATORIO ESTA EM CONDICOES DE SER PUBUCADO NO
27 PORTAL DA TRANSPARENCY CONFORME DETERMINA INSTRUCAO NORMAJIVA TCU N£ 84/2020.
28 Dessa forma, deve ser determinado ao CRTR 3g Regiao que realize as corregoes necessdrias com a
29 maxima brevidade possivel devendo ser republicado no Portal da Transparencia os relatorios
30 corrigidos/complementados conforme Art. 8g, inciso IV, § 4g da IN 84/2020 que preconiza o prazo
31 ate o dia 31 de margo e encaminhados ao CONTER no prazo de ate 30 (trinta) dia consecutivos. O
32 presente processo de Prestagao de Contas retornard a este Plendrio para julgamento definitive
33 apos a realizagao de auditoria contdbil, financeira, administrativa e patrimonial pelo Setor de
34 Controle Interno do CONTER conforme definido no art. 4g da Resolugao CONTER ng 07/2021." Apos
35 lido o voto, o Secretario abriu para inscrisoes de manifesta?ao, sendo inscrito o Conselheiro
36 Marcos Junior, o qual se manifestou apresentando sua duvida em rela?ao a sessao, questionando
37 se a mesma se trata de aprova^ao das contas,^gjCRTR 3s Regiao. Em resposta, o Conselheiro
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38 Relator informa que a sessao trata da analise da documentagao encaminhada pelo Regional para a
39 publicagao do Portal da Transparencia. Em seguida o Conselheiro Marcos Junior questiona se a
40 presente sessao Ira aprovar a prestagao de contas, em resposta o Conselheiro Sandoval Kehrle
41 esclarece que a presente sessao julga se a documentagao referente a prestagao de contas
42 encaminhada pelo Regional podera ou nao ser publicada no Portal da Transparencia, ressalta que
43 nao se trata de aprovagao ou reprovagao de contas, devendo-se julgar apenas se a documentagao
44 apresentada pelo CRTR podera ou nao ser publicada no Portal da Transparencia, sendo que o Setor
45 de Controle Interno do CONTER ira realizar a auditoria durante o exercicio de 2022. 0 Conselheiro
46 Marcos Junior informa que verificou que na leitura do voto do Relator nao verificou a citagao do
47 desvio de valores por parte do funcionario do Regional, assim informa que nao aprova a analise
48 preliminar de prestagao de contas, informa ainda o voto divergente tendo em vista a necessidade
49 de devida apuragao dos valores desviados no CRTR 33 Regiao. 0 Conselheiro Relator esclarece que
50 se trata de uma documentagao inicial, sendo uma formalizagao da documentagao que sera
51 encaminhada ao TCU, com publicagao no Portal da Transparencia, e que a aprovagao, reprovagao
52 ou aprovagao com ressalvas da prestagao de contas do Regionais serao julgados em momento
53 posterior, sendo que a prestagao de contas do CRTR 3? Regiao do exercicio de 2021 sera julgado
54 apos auditoria e analise. O Conselheiro Marcos Junior informa que consta na pauta como "analise
55 preliminar da prestagao de contas - exercicio 2021", ressalta que o desvio do valor devera ser
56 informado aos orgaos competentes de controle. O Conselheiro Marcos Jose Fraga Nunes informa
57 que a presente sessao trata de uma "analise preliminar". O Conselheiro Mauro Marcelo informa
58 que houve uma reuniao relacionada a questao que envolve o desvio de valores no Regional, entre
59 os Diretores Secretario e Tesoureiro do CONTER com os Diretores e o Advogado do CRTR 3§ Regiao,
60 momento em que foi solicitado o envio da documentagao referente a questao pontuada pelo
61 Conselheiro Marcos Junior ao CONTER, sendo a documentagao encaminhada pelo Regional a qual
62 foi enviada para a Assessoria Juridica do CONTER para analise e parecer, pontua que esta sessao
63 trata da analise preliminar da prestagao de contas. A Conselheira Silva Karina realiza explanagoes
64 acerca da mudanga em relagao a prestagao de contas a partir de 2021, conforme a IN 84 de 24 de
65 abril de 2020, sendo que, com a mudanga alem da possibilidade da realizagao de analises
66 preliminares das pegas para publicagao, possibilita-se que apos a publicagao qualquer cidadao
67 podera realizar apontamentos e encaminhar ao TCU, ressalta que a presente sessao trata de uma
68 analise preliminar que visa a publicagao da documentagao, entende que em relagao as
69 inconsistencias na contas cabe ao CONTER cobrar dos Regionais. A Conselheira Vanderleia da Silva
70 informa que tern conhecimento do prazo para a publicagao da documentagao, conforme
71 determinado pelo TCU, e que apos as contas serao julgadas pelas autoridades competentes. O
72 Conselheiro Sandoval Kehrle esclarece que a Plenaria ordinaria de margo e realizada para a analise
73 das pegas para publicagao no Portal da Transparencia, e que apos auditoria e que se realiza a
74 aprovagao da prestagao de contas, observa que devido a situagao de pandemia nao foi possivel
75 realizar auditorias pelo Setor de Controle Interno e por isso algumas prestagoes de contas do
76 exercicio de 2019 serao julgadas na III Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2022. O Conselheiro
77 Marcos Junior entende pela reprovagao da analise preliminar, assim apresenta o seguinte voto
78 divergente: "Voto pela reprovagao das contas do CRTR 3^ Regiao, devido o desvio dg dinheiro
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79 publico por parte do funcionario do Regional, conforme manifesta?ao dos Diretores do Regional ao
80 Conselho Nacional acerca da situa?ao. Devendo o CRTR 3§ Regiao no prazo de 15 (quinze) dias
81 enviar aos Conselheiros do Nacional os valores desviados pelo funcionario desde a entrada dos
82 Diretores atuais, bem como da Diretoria anterior com a responsabilizagao dos Diretores, CTC e
83 plenaria que aprovaram a contas. Devendo ainda a materia ser encaminhada para o TCU, MPF e
84 Policia Federal para conhecimento e manifestagao". Apos discussao, posto em votagao decidiu-se
85 por 04 (quatro) votos pela aprovagao do relatorio do CRTR 3^ Regiao com ressalvas, totalizando
86 05 (cinco) votos com o Relator, sendo os votos dos Conselheiros Vanderleia da Silva, Silvia
87 Karina, Marcos Jose Fraga Nunes e Mauro Marcelo sendo o voto de minerva, e 03 (tres) votos de
88 acordo com o voto divergente, totalizando-se 04 (quatro) votos com o Conselheiro Marcos
89 Junior, sendo os votos dos Conselheiros Gilvan Serafim, Jorge Chernicharo e Antonio Eudes. Nada
90 mais a tratar as dez boras e quinze minutes foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que
91 apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia-DF,
92 29 de margo de 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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