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ATA DA 162 SESSAO DA V REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 31 
DE JULHO DE 2020.

1 As onze boras e vinte e um minutos do dia trinta e um do mes de julho do ano de dois mil e vinte,
2 na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote n5 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Decima Sexta Sessao da V Reuniao
4 Plenaria Extraordinaria de 2020, do 1- Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos
5 em 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 Manoel Benedito Viana Santos, TR. Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de
8 Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR.
9 Vanderleia da Silva, com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: 

lOPROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N* 48/2020 - SINDICANCIA DO CRTR 42 REGIAO - 
I I SINDICANCIA PARA REGULARIZACAO DE FALHAS NO OBJETIVOS FINS DA AUTARQUIA PARA
12 CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 76, INCISO II E
13 DO C6D. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERESSADO: CONTER. SINDICANTE - EDISON
14 FERREIRA MAGALHAES JUNIOR - Em continuidade Diretor apresentou o objeto da pauta,
15 passando a palavra ao Sindicante para leitura de sen relato, o qual conclui “Ante ao exposto, apos
16 analise perfunctoria de todo conjunto fatico-probatorio, bem como dos documentos carreodos nos
17 Procedimentos Administrativos de n? 150/2016, corn destaque ao relatorio emitido pela Comissao
18 de Auditoria Especial, opina-se pela abertura de processo administrativo diante da comprovagao
19 de autoria e materialidade de indicios de suposta conduta ilfeita do corpo diretivo do Conselho
20 Regional de Tecnicos em Radiologia do Estado do Rio de Janeiro - CRTR 4$ Regiao no periodos
21 compreendidos entre os anos 2011 e 2016." Depois de lido o parecer, o Presidente abriu para
22 inscricoes de manifestacao, sendo inscrito o Conselheiro Adriano Celio, o qual cita conflitos a
23 epoca dos fatos do Conselho Nacional com o Regional em pauta e ainda cita demais problemas
24 apontados pela CONAFI relacionados a fiscalizagao e solicita esclarecimentos quanto a possiveis
25 procedimentos que serao gerados dessa sindicancia. Em seguida o sindicante esclarece o
26 questionamento e informa o rito. Feitos os devidos esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor
27 Presidente deu inicio ao processo de vota^ao, sendo decidido por aclama^ao pela aprova^ao do
28 relatorio da Sindicante, constante as fls. de nurneros 64 e 65, dos autos em referenda. Nada mais
29 a tratar as onze boras e trinta e seis minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que
30 apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Apos
31 sobrestamento da sessao seguinte, as onze boras e trinta e nove minutos, o sindicante retorna a
32 sala, por solicita^ao do Presidente, por uma questao de ordem, para esclarecimentos quanto ao
33 questionamento do Conselheiro Adriano Celio e sua interpelagao direta ao apoio apos a sessao, na
34 pessoa da Coordenadora Executiva, Barbara Cabral. O Sindicante, Dr. Edison informa que o
35 questionamento gira em torno da sindicancia e seus desdobramentos. Ele ainda ratifica que o rito
36 seria a abertura de processo disciplinar para apura$ao de autoria e materialidade. O Conselheiro
37 Adriano questiona se o voto foi pela abertura de processo administrativo. O Presidente responde
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38 que a vota^ao se da pela aprova^ao do relatorio do sindicante. O sindicante informa que a
39 abertura de urn process© de sindicancia pode gerar ou nao um process© disciplinar e nao um
40 processo sancionador, conforme a praxis. Informa ainda que apos abertura de sindicancia e
41 aprovado seu relatorio o que se desencadeia e um processo disciplinar. O Conselheiro Adriano
42 questiona se esse processo e punitivo. O Sindicante informa que o proximo passo e a abertura de
43 um processo disciplinar. Apos esclarecimentos o Conselheiro Adriano Celio decide pela absten^ao
44 do voto. Em seguida, o Presidente Luciano informa que a manifesta^ao do voto, segundo o
45 Regimento Interno, nao permite retrata$ao apos a verbaliza^ao do resultado. O Conselheiro
46 Adriano Celio questiona a manifestagao do Presidente apos a vota^ao. Informa ainda que nao
47 havia ficado claro se era uma puni^ao ou uma investiga^ao e cita que "se for para abrir um
48 processo administrative para averiguar os fatos ok. Estamos de acordo. Agora, se o sindicante
49 retorna a Plenaria depois de uma vota^ao, isso abre a todo o Corpo de Conselheiros revisao de seu
50 voto". Informa ainda duvida e inseguranga jun'dica. O Presidente refor^a que qualquer inclusao na
51 ata que ja tenha sido deliberada pelo Plenario deve ser dirigida ao Secretario a mesa e nao dirigido
52 a Assessoria diretamente e reforga aos demais os esclarecimentos. Informa ainda que a sindicancia
53 visa apurar indicios de irregularidade, sendo a consequencia o processo administrativo e a
54 conclusao pode ser ou nao uma penalidade, contendo ou nao individualiza^ao. Solicita ainda a
55 posi^ao da Assessoria Jun'dica quanto a situagao. O Conselheiro Adriano explana que e muito
56 perigoso esse posicionamento de manifesta^ao do Presidente da apos vota^ao, causando
57 inseguran^a e espera que essa situa^ao nao mais ocorra e que qualquer manifesta^ao se mantenha
58 durante a sessao. O Presidente Luciano Guedes solicita posicionamento quanto ao voto e o
59 Conselheiro Adriano repete seu posicionamento quanto a absten^ao de voto na presente sessao. 0
60 Presidente solicita a Coordenadora Executiva Barbara Cabral a citagao do que foi solicitado
61 diretamente a ela pelo Conselheiro Adriano. O Conselheiro Adriano informa que nao e saudavel a
62 reabertura de uma nova vota$ao. A Conselheira Silvia Karina demostra preocupa^ao com a dire$ao
63 de solicitagao direta ao apoio e ainda informa que presenciou tal fato durante a presente sessao.
64 Esclarece que o sindicante apenas repetiu o que ja foi dito no seu voto ou no seu relatorio. Relata
65 ainda que traz instabilidade a possibilidade de nova vota^ao, pois, o voto do sindicante esta claro,
66 sendo desnecessario tal tumulto. O Presidente Luciano com base no disposto no Artigo 70 do
67 Regimento Interno cita "Os Conselheiros que ja tiverem votado poderao rever seus votos por
68 ocasiao de procedimento de julgamento se o fizerem antes da proclama^ao do resultado". Informa
69 que o Conselheiro Adriano Celio esta descumprindo o artigo citado. O Conselheiro Adriano informa
70 que sua manifestagao de mudanga de voto se da em razao do esclarecimento por parte do
71 Presidente, posterior a vota$ao e informa que nao esta descumprindo o Regimento, pois, o rito
72 nao esta sendo seguido como deveria e cita que o erro ocorreu em razao da decisao do Presidente
73 quanto ao retorno do sindicante. O Presidente Luciano, alerta sobre a possibilidade
74 descumprimento do Regimento e solicita o numero do oficio circular, deliberado pelo Corpo de
75 Conselheiros, o qual cita o impedimento de acesso direto ao apoio e informa que o Conselheiro
76 Adriano assim o fez quando se dirigiu a Coordenadora Barbara para solicitar informagoes, ao inves
77 de suscitar a questao no momento da sessao e ainda deveria ter se dirigido ao Diretor Secretario o
78 qual e responsavel pelos registros e ainda coloca que "Essa Presidencia no exercicio de suas
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79 atribui^des na condu^ao dos trabalhos e observando sen bom andamento, cita que o Conselheiro
80 Adriano abordou a Coordenadora, sob a infringencia da delibera^ao do Plenario, onde nenhum
81 conselheiro pode se dirigir diretamente as assessorias para fazer constar qualquer situa^ao ern ata.
82 O Presidente entende que todos tem o direito de fazer constar seus direitos em ata e cita que em
83 nenhum momento a Diretoria agiu com erro, culpa dolo, nesse caso especifico. Cita ainda que em
84 nenhum momento deixou de cumprir suas atribuiedes regimentals e, caso alguem entenda
85 diferente, que cite qual foi o descumprimento e artigo. Cita ainda que todo Conselheiro pode fazer
86 constar em ata o que foi dito, porem, solicitando diretamente a mesa, fazendo cumprir a liturgia. O
87 Conselheiro Adriano informa que nao se dirigiu a Coordenagao para questionar ou solicitar algo
88 relative a terceiros e sim perguntei: "O que eu disse consta em ata?". For uma questao de ordem, o
89 Presidente solicita ao Secretario Mauro Marcelo o questionamento a Coordenadora sobre o que
90 foi dito diretamente a ela pelo Conselheiro Adriano. A Coordenadora esclarece que o Conselheiro
91 Adriano a questionou se sua fala estava constando em ata. 0 Conselheiro Mauro Marcelo solicita
92 que as coloca^oes constem em ata. A Conselheira Silvia Karina ratifica sua fala anterior e relembra
93 que as atas serao lidas pelo Secretario posteriormente. A Coordena^ao solicita assistir a grava^ao
94 para complemento a ata. A Assessoria Juridica sugere que as abordagens ao apoio nao devem
95 diretas, conforme citado pelo Diretor Presidente, bem como, em respeito ao Oficio CONTER n-
96 22/2020, pois, posteriormente as atas serao lidas e ressalvadas em momento oportuno, pois o
97 contrario fere o Regimento Interno do CONTER. Informa ainda que o retorno do sindicante nao
98 trouxe nenhuma nova interpreta^ao ou novidade e que a sessao nao deve ser alterada, pois nao
99 houve altera^ao do entendimento inicial. Informa que poderia constar em ata o posicionamento

100 do Conselheiro Adriano nao como voto, mas sim, apenas como um pedido feito pelo Conselheiro,
101 pois essa questao esta clara no Art. 70 do Regimento Interno. O Conselheiro Adriano cita que
102 causa estranheza o retorno do sindicante a mando do Presidente. A Conselheira Silvia Karina
103 questiona a legalidade de reabertura de vota^ao, caso o Plenario assim o decida. O Assessor
104 reafirma que nao ha possibilidade de altera^ao de vota^ao. A Assessoria ainda esclarece que a
105 apura^ao ocorre para confirmagao dos fatos e ao final do processo ocorre a conclusao para
106 possivel puni^ao. Na forma do oficio n^ 22/2020, o Presidente concede a palavra ao Conselheiro
107 Adriano Celio, o qual se reporta ao Conselheiro Mauro solicitando que suas falas constem em ata.
108 Nada mais a tratar, as doze horas e dezessete minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente
109 Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. 
I 10 Brasilia, DF, 31 de julho de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZATR. LUCIANO GUEDES
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TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVATR. SANDOVAL KEHRLE

rVnau TR. ABEL DOS SANTOSILVIA

TR. ADRIANO CELIO DIASTR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

TR. VANDERLEIA DA SILVA
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