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ATA DA 32 SESSAO DA VI REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 19 
DE AGOSTO DE 2020.

1 As dezoito boras e trinta e tres minutos do dia dezenove do mes de agosto do ano de dois mil e
2 vinte, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote n2 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Terceira Sessao da VI Reuniao
4 Plenaria Extraordinaria de 2020, do 7g 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,
7 TR. Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio
8 Eudes de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplentes: TR. Carlos Alberto Rodembusch
9 Alves, com direito a voz e a voto na forma regimental, em razao da ausencia comunicada na data 

I Ode 17/08/2020 pelo Conselheiro TR. Manoel Benedito Viana Santos e o TNR. Marcos Jose Fraga 
I i Nunes, com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: REPRESENTA^AO
12 POR SUPOSTA QUEBRA DE DECORO - FORMULADA POR CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE
13 SOUZA EM FACE DO TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, TR. ABEL DOS SANTOS E TR.
14 ADRIANO CELIO DIAS. INTERMEDIADOR: Conselheiro LUCIANO GUEDES. Em continuidade o
15 Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta, passando para leitura da ata de reuniao de
16 Diretoria do dia 13/08/2020, conforme segue: “As dezessete horos do dia treze do mes de agosto
17 do ano de dois mil e vinte, na sede do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS
18 Quadra 02 Conjunto A - Nucleo Bandeirante - Brasilia/DF - CEP: 71.736-201 - Telefax (61) 3326-
19 9374 / 3051-6500, realizou-se a Reuniao da Diretoria Executiva do CONTER. Presentes na sede o
20 Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente e o Conselheiro TR. Mauro Marcelo Limeira de
21 Souza - Diretor-Secretario, hem como, a Assessora Juridica, Dra. Elizangela Scardua. Da Pauta:
22 ITEM UNICO: O Diretor-Presidente deu inicio aos trabalhos da pauta apresentando o expediente
23 eletronico, protocolado neste Orgao sob o ng 2028/2020, no dia treze de agosto de 2020, subscrito
24 pelo Dr. Julio do Monte contendo representagao por quebra de decoro, formulada pelo Sr. Claudio
25 Anderson de Souza, em face dos Conselheiros TR. Manoel Benedito Viana Santos, TR. Abel dos
26 Santos e TR. Adriano Celio Dias, pugnando pelo afastamento cautelar dos mesmos, na forma legal 
21 e ainda, caso o Plenario entenda, por prestigiar o devido processo legal e a ampla defesa, ao
28 menos seja concedido prazo de 72 horas para que os Representados se pronunciem sobre o pedido
29 de afastamento, sendo omissa a regra de conduta, devendo ser o tema deliberado pelo Plendrio
30 em cardter de urgencia e ainda, no merito, pugna pela procedendo da representagao, aplicando-se
31 a pena de perda do mandato, considerando a gravidade dos fatos denunciados. Apos andlise do
32 material e discussao, o Presidente do CONTER, Luciano Guedes, frisa que, considerando que a
33 representagao em comento pugna pelo afastamento cautelar dos nobres Conselheiros citados, e
34 sendo que na referida representagao consta o direcionamento ao Plendrio, no sentido de que este
35 Orgao Maximo delibere, em sessao de reuniao plenaria extraordinaria mais proximo, quanto ao
36 recebimento e deferimento do pedido cautelar. Em seguida passa a palavra a Assessora Juridica do
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37 CONTER, Dro. Elizongelo Paiva Scardua, a qual informa que considerando que a apreciaqao do
38 pedido cautelar formulado pelo Sr. Claudio Anderson estd direcionada ao Plenario, na forma do
39 artigo a? 21 da Resolugao CONTER n^ 17/2018, sugere o encaminhamento preliminar ao Plenario
40 para a apreciagao. Ante ao exposto, a Diretoria Executive, em obediencia aos principios que regem
41 a Administragao Publica, acolhe o parecer verbal da douta Assessora Jundica e delibera nos
42 seguintes termos 1) pela inclusao do expediente e seus anexos na proximo reuniao plenario
43 extraordindria, 2) por oficiar o representante Claudio Anderson e o Dr. Julio do Monte, dando-lhes
44 ciencia e intimando-os do ora deliberado e 3) ainda por encaminhar para conhecimento copia do
45 citado material aos Conselheiros Efetivos e o Conselheiro Suplente convocado para a proximo
46 reuniao plenario juntamente com a pauta. Nada mais a tratar, as dezessete boras e trinta minutos 
47foi encerrada a reuniao sobre esse assunto. A presente ata sera assinada pelos Diretores,
48 Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente e o Conselheiro TR. Mauro Marcelo Limeira de
49 Souza - Diretor-Secretario, os quais darao ciencia da deliberagdo ao Conselheiro Sandoval Kehrle -
50 Diretor-Tesoureiro. Brasilia-DF, 13 de agosto de 2020.” E ainda informa o recebimento de
51 expediente eletronico no dia 17 de agosto de 2020, subscrito pela Dra. Raphaela Santos,
52 representante dos Conselheiros Abel dos Santos, Adriano Celio Dias e Manoel Benedito Viana
53 Santos, a qual solicita fala para apresenta^ao de questao de ordem durante esta Plenaria, bem
54 como, encaminha expediente eletronico no dia 18/08/2020 contend© pedido de suspensao do
55 julgamento da representagao por suposta quebra de decoro - formulada por Claudio Anderson
56 Rodrigues de Souza e retirada de pauta da VI Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2020 do 7- Corpo
57 de Conselheiros. O Presidente informa que quando do im'cio dos trabalhos desta Reuniao Plenaria
58 foram levantadas questoes de ordem pela douta advogada Dra. Raphaela Santos e solicita ao 
59jundico posicionamento. Em esclarecimento aos apontamentos da citada representante, o
60 Assessor Juridico, Victor Martins informa que nao ha impedimento que a representa^ao seja
61 conhecida pelo Plenario em razao da aplica$ao do artigo 82, da Resolu^ao 03/2020, ja que nao ira
62 se realizar julgamento de merito. O Assessor ainda informa que a disponibiliza$ao da pauta
63 juntamente com oficio de convoca$ao se da de forma preferencial, sendo obrigatoria, contudo, a
64 observa^ao dos prazos para envio das convoca^oes. Cita ainda que os artigos 76 e 90 do CPA
65 preveem que a Plenaria tern competencia para decidir pela abertura de sindicancia e processo
66 administrative, cabendo ao Presidente somente a instaura^ao por portaria, de modo que nao
67 precede a questao de ordem levantada. Feitos os devidos esclarecimentos acerca do assunto, o
68 Diretor Presidente deu im'cio ao processo de vota^ao sendo a materia: pelo acolhimento das
69 questoes de ordem apontadas pela representante, onde decidiu-se por 03 (tres) votos dos
70 Conselheiros Antonio Eudes, Adriano Celio e Abel dos Santos pelo acolhimento e 05 (cinco)
71 votos pelo nao acolhimento das questdes de ordem apresentadas pela representante. O
72 Presidente se reporta a Dra. Raphaela e cita a aprova^ao da Resolu^ao n^ 12/2020 e informa
73 ressalva ao sen artigo 4^ sobre atos realizados na forma do artigo 63 do CPA e questiona se a
74 Advogada renuncia ao prazo estabelecido no citado artigo. Em seguida a douta representante se
75 reporta as questoes de ordem e diz que nao renuncia. O Advogado Julio do Monte, representante
76 do Sr. Claudio Anderson, levanta questao de ordem quanto ao impedimento para a vota^ao dos
77 Conselheiros Abel dos Santos e Adriano Celio Dias apontados na representa^ao e sorfkita
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78 informagao quanto a medida cautelar proposta na citada representagao. O Assessor Victor
79 Martins entende que o impedimento ao vote nesse caso se da de forma automatica pela previsao
80 dos artigos 150, §25 e 116, VI, do CPA e informa que o Plenario deve seguir o mesmo rito da
81 sessao anterior, onde o Conselheiro envolvido nao pode votar. Feitos os devidos esclarecimentos
82 acerca do assunto, o Diretor Presidente passa a palavra ao Secretario Mauro Marcelo, o qual
83 precede a leitura da conclusao da representa^ao, onde “Assim sendo, se oferta o presente
84 Representagao, em face dos Conselheiros efetivos MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, ABEL DOS
85 SANTOS e ADRIANO CELIO DIAS, pugnando pelo afastamento cautelar dos mesmos, na forma legal.
86 Caso este douto Plenario entenda por prestigiar o decide processo legal e a ampla defesa, ao
87 menos seja concedido prazo de 72 horas para que os Representados se pronuncie sobre o pedido
88 c/e afastamento, sendo omissa a regra de conduta, devendo ser o tema deliberado pelo Plenario
89 em carater de urgencia. No merito, pugna pela procedendo da representagao, aplicando-se a pena
90 de perda do mandato, considerando a gravidade dos fatos denunciados. Protesta por todos os
91 meios de prova em direito admitida em especial a prova testemunhal, pericial, e documental
92 suplementar." Apos a leitura e nao havendo manifesta$6es, o Presidente passou a nova vota^ao
93 considerando o impedimento dos Conselheiros Abel dos Santos e Adriano Celio Dias, ficando
94 decidido por 01 (uma) absten$ao do Conselheiro Antonio Eudes e 05 (cinco) votos a favor do
95 recebimento da representagao. Em seguida, apos esclarecimentos do Assessor Juridico Victor
96 Martins frente ao que deveria ser votado pelo plenario sobre a medida cautelar solicitada,
97 definindo-se que o Plenario deveria deliberar pela concessao ou nao de prazo da medida cautelar
98 e retorno ao Plenario, onde decidiu-se por 06 (seis) votos a favor da concessao do prazo,
99 devendo, com ou sem manifesta$ao, a medida cautelar retornar ao Plenario para delibera^ao. 

IGOlmpedidos de participar da vota^ao os Conselheiros Abel dos Santos e Adriano Celio Dias, na
101 forma do artigo 150, paragrafo 2, combinado com o artigo 116, inciso VI do citado codigo. O
102 Presidente informa que o prazo para manifestagao comegara a fluir a partir da publicagao da
103 Resolugao n- 12/2020, ficando a advogada dos representados, Dra. Raphaela Santos desde ja 
KM intimada, bem como, intimados os Conselheiros Abel dos Santos e Adriano Celio Dias. Na
105 oportunidade a douta advogada solicita copia da gravagao das sessdes em que participou, atraves
106 do e-mail adv.raphaelasantos@gmail.com, bem como, o advogado Julio do Monte solicita o envio
107 do mesmo material atraves do e-mail ic.monte 131066(a)gmail.com, sendo ambos os pedidos
108 deferidos, cabendo a Secretaria do CONTER o envio. Nada mais a tratar as dezenove horas e vinte 
!09e sete minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera 
I 10 assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia, DF, 19 de agosto de 2020.xx 97'
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TR. SANDOVAL KEHRLE FNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

/i

TR. ABEL DOS SANTOS

Xj
TR. ANTOI LIVEIRA TR. ADRIAI IIO DIAS

/

TR. CARlO^LBERtO^ODEMBUSCH ALVES TNR. MARCOS JOSE FRAGA NUNES
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