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ATA DA 17- SESSAO DA VII REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARY DE 2020 DO 7$ CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGY, REALIZADA NO DIA 28 
DE OUTUBRO DE 2020.

1 As dez horas e cinquenta e oito minutos do dia vinte e oito do mes de outubro 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 n9 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Decima Setima Sessao da VII
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 -
7 Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira
8 Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Luis Gomes
9 da Silva, neste ato assumindo a efetividade, com direito a voz e a voto na forma regimental, em 

lOrazao do nao atendimento a convoca^ao, no prazo regimental, por parte do Conseiheiro TR.
11 Manoel Benedito Viana Santos. DA PAUTA: PROCESS© ADMINISTRATIVO CONTER N*. 26/2019,
12 PRESTA^AO DE CONTAS - EXERCICIO 2018 DO CRTR 179 REGIAO - AP6S ANALISE DO SCI.
13 Conseiheiro Relator: TR. Sandoval Kehrle. Em continuidade o Diretor Presidente apresentou o 
14objeto da pauta, passando a palavra ao Conseiheiro Relator para leitura do parecer, o qual se 
15 manifestou conforme segue: "Em face ao trabalho e a conclusao da auditoria realizada pelo Setor 
\6de Controle Interno do CONTER, alem dos elementos que integram o processo de Prestagao de
17 Contas do Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 17$ Regiao, referente ao exerdcio de
18 2018, voto pela IRREGULARIDADE nos termos do inciso HI do §2$ do art. 7$ da Resolugao CONTER
19 n^ 01/2016, tendo em vista que o CRTR 17 possui situagdes de possi'veis dano ao erario e omissao
20 ao dever de prestar contas, totalizando R$ 40.232,11, conforme os apontamentos do ll.e.2, II.e.3,
21 lll.d.4 e lll.e.l, alem de possuir falhas de natureza formal generalizada em seus processes
22 administrativos, economicos e licitatorios. Por conseguinte, determina-se: a) Enviar esse processo
23 de prestagao de contas a ASSEJUR para historiar se houve a abertura de processo para apuragao
24 de responsabilidade e ressarcimento aos cofres do Conselho que abranja os apontamentos
25 descritos nesse relatorio nos termos da Resolugao CONTER N? 01/2016, caso contrario, fica
26 determinado a abertura imediata. Sem prejuizo de determiner ao Conselho Regional de Tecnicos 
21 em Radiologia 17g Regiao que, no prazo de 30 dias: a) Institua, com a maxima brevidade possivel
28 mecanismos que possam inibir todas as ressalvas apresentadas no relatorio de auditoria do Setor
29 de Controle Interno do CONTER, especialmente para aqueles pontos que apresentaram
30 inconsistencies, ou cujas respostas foram consideradas parcialmente satisfatoria ou insatisfatoria,
31 conforme detalhamento especificados neste relatorio. b) Estabelega piano de agao, indicando as
32 principals falhas apontadas pela auditoria, as medidas necessaries para regularizagao, o gestor
33 que ira acompanhar a execugao e o prazo para conclusao, as quais serao avaliadas quando da
34 proximo auditoria ao Regional, c) De conhecimento a Diretoria e a todas as areas internas deste
35 CRTR 17 sobre essas determinagoes e tome todas as medidas necessaries para o bom andamento
36 da maquina administrative com base nos prinefpios que regem a administragao publico, d) V
37 Encaminhar ao CONTER o Plano de Agao do CRTR 17." Apos lido o relatorio, o Presidente solicita^ A
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38 esclarecimentos acerca de valores citados e em segulda o relator esclarece o questionamento. Em
39 seguida o Presidente solicita manifesta$6es do Plenario quanto a permanencia da Diretoria
40 Executlva atual do CRTR 17§ Regiao. O Conselheiro Marcos Junior entende que o Regional ja vem
41 demonstrando diversos problemas por um period© extenso, inclusive na fiscaliza$ao e cita a
42 necessidade de extin^ao. Quanto a questao da Diretoria do Regional se posiciona a favor da
43 retirada da Diretoria e nomea?ao de uma nova da mesma jurisdi^ao. O Conselheiro Antonio Eudes
44 cita irresponsabilidade por parte da dire^ao do Regional e se posiciona pela retirada da Diretoria
45 Interventora. O Conselheiro Abel dos Santos ratifica as questoes relacionadas ao longo periodo e
46 se posiciona pela retirada. O Conselheiro Adriano Celio se abstem quanto ao posicionamento. 0
47 Conselheiro Luis Gomes concorda com os demais Conselheiros pela retirada e a Conselheira Silvia
48 Karina corrobora com as falas dos demais Conselheiros e cita que a Diretoria do Regional deve ser
49 reformulada. 0 Conselheiro Mauro Marcelo refor^a a fala dos demais e se posiciona pela retirada
50 e o Conselheiro Sandoval cita alta inadimplencia, varies apontamentos contabeis e descaso por
51 parte do Regional, informa ainda visita ao Regional e se posiciona pela reformula$ao da Diretoria
52 Interventora. Em seguida e ante as manifestaedes o Presidente do CONTER solicita que a materia
53 seja colocada em reuniao de Diretoria. 0 Conselheiro Marcos Junior questiona se a mesma
54 providencia sera tomada com rela^ao ao CRTR 8§ Regiao e em seguida o relator e o Presidente do
55 CONTER esclarecem o questionamento. A Conselheira Silvia Karina entende que nao ha
56 possibilidade de se colocar os CRTR's 7§ (extinto) e 8§ Regioes no mesmo patamar, inclusive em
57 razao da extin^ao e incorpora^ao do CRTR 7§ Regiao. O Conselheiro Abel dos Santos questiona
58 qual a nova composi^ao do CRTR 8§ Regiao. 0 Conselheiro Marcos Junior entende que o Regional
59 nao tern cumprido a atividade fim do Sistema e mantem seu posicionamento e ainda pede
60 reanalise da Diretoria Executiva. 0 Conselheiro Luciano Guedes solicita posicionamento do
61 Conselheiro Marcos Junior, Presidente da CONAFI quanto a possibilidade de Supervisao junto ao
62 CRTR 8g Regiao e informa auditoria do SCI no mes de novembro. Apos, o Conselheiro Marcos
63 Junior informa que houve Supervisao em anos anteriores e apontamentos nao cumpridos e
64 entende que nao ha motives para uma nova visita. O Conselheiro Antonio Eudes entende
65 dificuldades em novas reformulada© de diretoria em mementos de transigao e cita incorporadao
66 do CRTR 73 Regiao pelo CRTR S- Regiao. Apos discussao, posto em votadao decidiu-se por
67 aclamadao a favor do parecer do relator pela IRREGULARIDADE da Prestadao de Contas do
68 CRTR/173 Regiao. Nada mais a tratar as onze horas e trinta e quarenta minutos foi encerrada a
69 sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros
70 participantes do Plenario. Brasilia Jif, 28 de outubro de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMEIRA DE SOUZA. LU; GUEDES TR.
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TR. SANDOVAL KEHRLE TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

ILVA DOS SANTOSTl

TR. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA TR. ADRIAI 10 DIAS

TR. LUI DA SILVA
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