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ATA DA 45 SESSAO DA VI REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 20 
DE AGOSTO DE 2020.

1 As dez boras e dois minutos do dia vinte do mes de agosto do ano de dois mil e vinte, na sede
2 propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A Lote
3 n5 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Quarta Sessao da VI Reuniao Plenaria Extraordinaria
4 de 2020, do 1- Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia. Presentes
5 os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo Limeira de
6 Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Celio Dias, TR.
7 Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira e a TR. Silvia
8 Karina Lopes da Silva. Suplentes: TR. Carlos Alberto Rodembusch Alves, com direito a voz e a voto
9 na forma regimental, em razao da ausencia comunicada na data de 17/08/2020 pelo Conselheiro 

I0TR. Manoel Benedito Viana Santos e o TNR. Marcos Jose Fraga Nunes, com direito a voz e sem 
I I direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO ETICO/DISCIPLINAR
12 CONTER m 179/2019 - REPRESENTACAO POR SUPOSTA QUEBRA DE DECORO - FORMULADA POR
13 ANTONIO FACIN, EM FACE DO TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS E DO TR. ABEL DOS
14 SANTOS. INTERESSADO: CONTER. RELATORA: CONSELHEIRA SILVIA KARINA LOPES DA SILVA.
15 Iniciando os trabalhos, o Presidente Luciano Guedes passa a palavra ao Secretario Mauro Marcelo
16 para a leitura das atas. O Conselheiro Abel dos Santos solicita a presen^a da Advogada Raphaela 
I 7 Santos para acompanhar as sessoes onde se posicionou. Apos aprova$ao do Plenario, a douta
18 advogada adentra a sala. Apos leitura e aprova^ao das atas, em continuidade o Diretor Secretario
19 apresentou o objeto da pauta. Em seguida o Diretor Presidente passa a palavra a representante
20 dos Conselheiros Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos - Dra. Raphaela Santos a qual
21 refonpa que as questoes de ordem se dao a respeito da impossibilidade de julgamento de
22 processes durante a vigencia da Resolugao CONTER n^ 03/2020, onde em seu Artigo 8-, incisos 03
23 e 04 se referem da contagem dos prazos prescricionais, administrativo, bem como de datas para
24 audiencias, oitivas e sessdes de julgamentos. Cita ainda que a Resolu^ao em questao esta vigente e
25 a inclusao desta sessao em pauta se deu anteriormente a decisao de suspensao dos prazos.
26 Informa ainda que a inclusao da materia em pauta se deu de forma irregular e passive! de nulidade
27 e cita que a Resolu^ao apos modificada nao foi publicada no DOU. Ressalta que teve negado seu
28 pedido de acesso eletronico dos autos de outros processes que tambem averiguam o objeto deste
29 processo e que tramitam em outros Orgaos pelo fato de serem sigilosos. Cita ainda
30 posicionamento da assessoria juridica quanto a informa$ao de indisponibilidade da pauta
31 juntamente com oficio de convoca^ao. Dando continuidade informa que o proximo item diz
32 respeito a ausencia de intimagao que gera nulidade do julgamento e cita que os Conselheiros
33 deveriam ser previamente intimados de forma regular, gerando, segundo a douta advogada,
34 nulidade de todos os atos praticados. Ressalta que os Conselheiros Abel dos Santos e Manoel
35 Benedito Viaiia Santos nao foram intimados e sim convocados para a Plenaria e relata que
36 somente tev^ conhecimento da inclusao do objeto em pauta atraves dos representados no dia 
S'7 17/08/202/inviabilizando a defesa. Informa ainda que foi chamada em reuniao extraoficial com a
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38 assessoria jundica do CONTER no dia 18 de agosto o que resultou no pedido de acolhimento de
39 Comissao de Prerrogativas da OAB. Apos explana^ao das questoes acima citadas, solicita nova data
40 de julgamento observando o processo legal. Em seguida, o representante do Sr. Antonio Facin, o
41 Advogado Julio do Monte, informa questao de ordem e solicita desmembramento dos autos para
42 serem julgados posteriormente a questao de Punta Cana, permanecendo a liturgia jundica em
43 virtude de nao haver nulidade a esse respeito. Como uma segunda questao de ordem, questiona
44 quern emitiu parecer ou nao para se requerer registro de ata de ato publico, afrontando Resolu^ao
45 do CONTER e, portanto, solicita retirada do objeto de pauta. Apos, o Presidente retorna a palavra a
46 Conselheira Silvia Karina - relatora do citado processo, a qual solicita adiamento de julgamento na
47 forma do artigo 69, § 2^ do Regimento Interne do CONTER com o objetivo de providenciar demais
48 diligencias. Feitos os devidos esclarecimentos acerca do assunto, nao havendo manifesta$des, o
49 Diretor Presidente deu inicio ao processo de vota^ao, onde decidiu-se por 07 (sete) votes a favor
50 da solicita9ao da relatora, totalizando-se 08 (oito) votos para o adiamento do julgamento. Nada
51 mais a tratar as onze boras e trinta e cinco minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata,
52 que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario.
53 Brasilia, DF, 20 de agosto de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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