
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Servigo Publico Federal

ATA DA 11^ SESSAO DA V REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2022 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 03 
DE JUNHO DE 2022.

1 As dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia tres do mes de junho do ano de dois mil e vinte
2 e dois, atraves do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Decima Primeira Sessao da V Reuniao
3 Plenaria Extraordinaria de 2022, do 79 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos
4 em Radiologia, de forma virtual, com base na Resolupao CONTER n2 03/2020. Presentes
5 virtualmente os Conselheiros Efetivos: TR. Silvia Karina Lopes da Silva - Diretora-Presidenta, TR.
6 Vanderleia da Silva - Diretora-Secretaria, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR. Adriano
7 Celio Dias, TR. Luis Gomes da Silva e o TNR. Rubens Acosta Machado. Registra-se a ausencia 
Sjustificada do Conselheiro TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma 
9 regimental, considerando a ausencia justificada da Conselheira Efetiva TR. Lucia Helena Solha.

10 Convidado: TR. Mario Cesar Manduca. DA PAUTA: INCLUSAO - PROCESSOS ADMINISTRATIVO
11 CONTER N2 04/2021 - PRESTAgAO DE CONTAS DO CRTR 35 REGIAO - ANO 2020. Conselheiro
12 relator: TR. Sandoval Kehrle. Em continuidade a Diretora-Presidente apresentou o objeto da
13 pauta, passando a palavra ao Conselheiro Relator, o qual passa a leitura do seu voto, conforme
14 segue: "Em face aos exames realizados e andlise do Setor de Controle Interno do CONTER sobre os
15 elementos que integram o processo de Prestagao de Contas do Conselho Regional de Tecnicos em
16 Radiologia da 3g Regiao, referente ao exerdcio de 2020, de acordo com os criterios estabelecidos
17 no Resolugao CONTER ng 07/2021, foi constatado o que segue: O processo em epigrafe foi
18 apreciado de forma preliminar, antes da auditoria do Setor de Controle Interno, em Reuniao
19 Plenaria do CONTER no dia 18 de margo de 2021, conforme segue "foi constatado que o CRTR 3g
20 Regiao nao apresentou tempestivamente ao CONTER o processo de Prestagao de Contas do
21 exerdcio 2020, nao sendo passive! analisar se o Relatorio de Gestao e os Demonstrativos anexos
22 atendem as determinagdes presentes na INSTRUtfAO NORMATIVA TCU Ng 84/2020 para
23 publicagao no Portal da Transparencia. Apos andlise o Setor de Controle Interno proferiu a
24 seguinte conclusao nos termos do parecer: Considerando 21g Sessao da III Reuniao Plenaria
25 Extraordinaria de 2022 do 7g Corpo de Conselheiros do CONTER, realizada em 31 de margo de
26 2021, julgou irregular a prestagao de Contas do CRTR 3g Regiao referente ao exerdcio de 2019.
27 Considerando que o CRTR 3g Regiao apresentou Recurso Administrativo em desfavor da decisao
28 proferida na 21g Sessao da III Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2022, do 7g Corpo de
29 Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, a qual reprovou as contas do
30 regional. Considerando ainda que no Relatorio Conclusivo 17/2021, referente ao exerdcio de 2020,
31 constam apontamentos do mesmo objeto que ensejou d reprovagao e recurso administrativo, e
32 que os documentos enviados ao CONTER ainda nao foram analisados pelo Setor de Controle
33 Interno e apreciados pelo Plendrio do CONTER. E recomendado o SOBRESTAMENTO do presente
34 processo para que seja realizada a andlise do recurso interposto pelo CRTR referente ao
35 julgamento Prestagao de Contas do exerdcio de 2019, cujo objeto estd diretamente relacionado a
36 presente prestagao de contas, nos termos do § lg do art. 38 da Resolugao CONTER ng 07/2021.1 !
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31 Ante o exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO do Prestagao de Contas no Conselho Regional de
38 Tecnicos em Radiologic 3° Regiao, referente ao exerdcio de 2020, nos termos do § lg do art. 38 da
39 Resolugao CONTER ng 07/2021. Ficando determinado pela andlise do recurso administrativo
40 interposto pelo CRTR 3 Regiao e gue toda a documentagao relacionada seja encaminhada ao Setor
41 de Controle Interno para gue proceda com a andlise definitive da presente prestagao de contas.
42 Este e o voto e submeto a apreciagao". Por questao de ordem, o relator questiona a assessora
43 jun'dica do CONTER, Dra. Myriam Lins, sobre a possibilidade de levar a decisao da presente sessao
44 para o processo de prestagao de contas do ano de 2019, apreciado na reuniao Plenaria ocorrida
45 no mes de margo de 2022, uma vez que naquela ocasiao, o Plenario foi levado a erro, como passa
46 a explicar: ocorre que o Diretor-Secretario recebeu do CRTR 3^ Regiao a documentagao referente
47 ao mes de outubro de 2021 e, ao inves de realizar o encaminhamento da documentagao para
48 analise do SCI - Setor de Controle Interno, enviou a materia para analise e parecer da ASSEJUR e,
49 ainda, que no dia da sessao plenaria na qual haveria apreciagao da materia por parte do Plenario,
50 o Diretor-Secretario alegou, por 02 (duas) vezes, que nao havia recebido nenhuma documentagao.
51 A assessora juridica do CONTER, Dra. Myriam Lins, questiona se o processo julgado em sessao
52 realizada na Plenaria ocorrida no mes de margo tinha como objeto a prestagao de contas de 2019,
53 sendo respondido pelo relator que sim. A douta esclarece que como o relator do processo de
54 prestagao de contas era o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle, que indicou irregularidades, este pode
55 fazer proposigoes para que o Plenario julgue ambos os processes, bem como, que o relator pode
56 fazer proposigoes para que o Plenario suspenda a apreciagao da materia para entrega da
57 documentagao, considerando que foi apresentado fato novo, qual seja, que o relator foi induzido a
58 erro. O assessor juridico do CONTER, Dr. Andrey Lopes, coaduna com o posicionamento da douta
59 Myriam Lins e esclarece que urn dos principios administrativos e a revisao dos proprios atos por
60 parte da administragao publica, desde que seja assegurado o contraditorio e a ampla defesa. A
61 nlvel de esclarecimento, a Presidenta informa para os Conselheiros que nao participaram da
62 reuniao Plenaria ocorrida no mes de margo/2022, que na sessao que apreciou a prestagao de
63 contas referente ao exercicio de 2019, o Tesoureiro aderiu a uma proposigao da Conselheira, que
64 no caso, era no sentido de sobrestar e realizar de tomada de contas especiais. Ocorre que relator
65 unificou em uma unica proposigao e teve o voto vencido. A Presidente acrescenta que a
66 proposigao vencedora do Conselheiro Marcos Junior foi pela irregularidade e apuragao de
67 responsabilidade de todo o Corpo de Conselheiros. O Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado
68 informa que naquela ocasiao, o Diretor-Secretario a epoca foi questionado 2 (duas) vezes sobre o
69 recebimento da referida documentagao e acrescenta que se houve a sonegagao de documentos
70 por parte daquele diretor, que deve haver a abertura de sindicancia para apuragao dos fatos e,
71 caso seja confirmada a falta do diretor citado, que seja aberto processo administrativo por quebra
72 de decoro. O relator adere a sugestao do Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado e propoe a
73 seguinte redagao para votagao: pelo sobrestamento da prestagao de contas do exercicio de 2020,
74 bem como, pelo sobrestamento da prestagao de contas do exercicio de 2019, julgado na reuniao
75 Plenaria ocorrida em margo de 2022 e, ainda, apuragao atraves de sindicancia sobre o que ocorreu
76 com as documentagoes encaminhadas pelo CRTR 3^ Regiao. Apos discussao, posto em votagao
77 decidiu-se por 4 (quatro) votos, totalizando-se 5 (cinco) votes, a favor da proposigao acima
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78 sendo os votos dos Conselheiros TR. Adriano Celio Dias, TNR. Rubens Acosta, TR. Vanderleia da
79 Silva e TR. Luis Gomes e 1 (uma) abstengao do Conselheiro TR. Gilvan Serafim. Nada mais a tratar
80 as dezessete horas e cinquenta e oito minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que
81 apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia-
82 DF, 03 de junho de 2022. Publique-se, cumpra-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. ADRIANO CELIO DIASTR. SANDOVAL KEHRLE
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