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ATA DA 172 SESSAO DA III REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2022 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 31 
DE MARCO DE 2022.

1 As nove horas e quarenta e quatro minutos do dia trinta e um do mes de mar^o do ano de dois mil
2 e vinte e dois, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS,
3 Quadra 02, Conjunto A Lote 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Decima Setima Sessao da
4 III Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de
5 Tecnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza 
6- Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira
7 Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira, TR. Vanderleia da Silva e o TR. Jorge Chernicharo. Registra-se
8 a ausencia momentanea e justificada da Conselheira TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Registra-se
9 ainda a presen?a dos Conselheiros Suplentes: TNR. Marcos Jose Fraga Nunes, com direito a voz e a

10 voto, considerando a ausencia justificada do Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado e do TR.
11 Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma regimental, em razao da ausencia
12 justificada do Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente do CONTER. DA PAUTA:
13 PROCESSO ADMINISTRATIVO ETICO N2 73/2020. INTERESSADO: CONTER. ASSUNTO: QUEBRA DE
14 DECORO POR ATOS DE GESTAO, NA FORMA DO ARTIGO 90, INCISO I DO CPA - TR. EDSON
15 WANDER DIAS DUTRA. Conselheiro Relator: TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva. Em
16 continuidade o Diretor-Secretario apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao
17 Conselheiro Relator para leitura do voto, o qual se manifestou conforme segue: "Por tudo quefoi
18 exposto, este Relator, conclui, entendendo de forma convicta pela responsabilizagao
19 administrativa do TR. Edson Wander Dias Dutra, sendo sua conduta incompativeis com a boa
20 gestao da coisa publica, e vedada pelo Codigo de Etica Decoro e Responsabilidade por Atos de
21 Gestao. Assim, por todo o exposto, o voto e pela procedendo da representagao, para a
22 responsabilizagao administrativa do TR. Edson Wander Dias Dutra, sendo sua conduta
23 incompativeis com a boa gestao da coisa publica, e seus atos sao vedados pelo Codigo de Etica
24 Decoro e Responsabilidade por Atos de Gestao, podendo resultar a responsabilizagao na forma do
25 artigo 72, incisos i, ii e viii e artigo 9g inciso ix da Resolugao CONTER ng 17/2018, por violagao aos
26 artigos cabivel a aplicagao de penalidade, permitindo o fiel alcance e justa punigao no dmbito
27 administrativa disciplinar. Quanto a penalidade pela conduta apurada neste processo, sera
28 aplicada a penalidade de perda do mandate, na forma estabelecida no artigo 10, inciso iv e artigo
29 14 § 5g, viii, alinea "a" da Resolugao CONTER 17/2018. Na dosimetria da pena, apesar do acusado
30 ser primdrio e nao sofreu penalidade por esta casa, conforme certidao do Setor de Processo, a
31 conduta do acusado se amolda no estabelecido no artigo 14 § 5g, viii, alinea "a" da Resolugap
32 CONTER 17/2018, ou seja, a penalidade mais gravosa de perda de mandato. Determino no
33 presente caso, alem da penalidade ora aplicada, o envio para o TCU e Ministerio Publico Federal". .
34 Apos lido o relatorio, o Secretario abriu para inscrigoes de manifestagao, sendo inscrita a
35 Conselheira TR. Vanderleia da Silva, a qual questiona se foi provado a denuncia de que foi retirado
36 do CRTR materials como as credenciais, sendo esclarecido pelo relator que o processo em tela nao
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37 trata da retirada de credenciais do Regional e que, caso isso tenha ocorrido, que os documentos
38 podem estar no processo administrative interne no CRTR. 0 relator acrescenta ainda, que o TR.
39 Edson Wander Dias Dutra tentou causar tumulto procurando situagoes de ma conduta contra os
40 diretores do CRTR para poder anular o pleito eleitoral. 0 Conselheiro TR. Antonio Eudes questiona
41 se o advogado que entrou com o pedido de anulagao do pleito eleitoral foi o mesmo que passou a
42 defender o CRTR posteriormente, sendo esclarecido pelo relator que o advogado que entrou com
43 o referido pedido foi o mesmo admitido de forma irregular pelo CRTR. Ato continue, o relator
44 passa a leitura do voto. Em seguida, o Diretor-Secretario abre para inscrigoes de manifestagoes
45 sobre o voto, sendo inscrito o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle, o qual questiona qual o cargo
46 ocupado pelo TR. Edson Wander Dias Dutra para que ele perca o mandate, sendo esclarecido pelo
47 relator que o ex-diretor interino TR. Edson Wander nao ocupa mais nenhum cargo no Regional,
48 contudo, de acordo com a Resolugao 17/2018, a pena de perda de mandate seria a maneira mais
49 adequada para a responsabilizagao pelos atos praticados anteriormente, o que configura 8 (oito)
50 anos de inelegibilidade. O Conselheiro TR. Sandoval Kehrle informa que qualquer pena aplicada
51 pode ocasionar a inelegibilidade e solicita apoio juridico para esclarecimentos. 0 relator informa
52 que a Resolugao 17/2018 elenca vanas penas a serem aplicadas e que optou pela mais gravosa. 0
53 Diretor-Secretario consulta o Plenario sobre o auxilio da Assessoria Juridica, nao havendo obice
54 por parte do Corpo de Conselheiros. Em seguida, a Dra. Jacquelyne Pinheiro esclarece que, de
55 acordo com a 17/2018, que dispoe sobre instituigao do Codigo de Conduta, Decoro e
56 Responsabilidade por Atos de Gestao no Sistema CONTER/CRTRs, em seu artigo 4^, estabelece "As
57 disposigoes deste Codigo sao tambem apliedveis, no que couber, oo profissional da radiologia
58 inscrito no Sistema CONTER/CRTRs, mesmo nao sendo Conselheiro, nem ocupando as fungoes
59 previstas no artigo anterior, desde que induza ou concorra para a prdtica do ato de ma conduta,
60 ma gestao ou quebra de decoro, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta" e que
61 o artigo 59 da referida Resolugao estabelece o que segue: "Aplica-se o presente Codigo, no que
62 couber, para responsabilizagao por atos de ma gestao, ma conduta administrativa e atos de
63 gestao temerdria, ou quebra de decoro pelos Conselheiros do CONTER e dos Regionais, bem como
64 aqueles a eles equiparados nesta norma dos artigos 3? e 4? desta Resolugao, ainda que os fatos
65 venham a ser conhecidos apds o transcurso do mandato, desvinculagao do cargo ou exaurimento
66 das fungoes, bem como dos atos praticados antes do inicio do mandato, da nomeagao em cargo ou 
61 fungao se os mesmos forem cometidos em conexao e com violagao aos interesses/principios do
68 Sistema CONTER/CRTRs, observadas as regras especiais de competencia eleitorais", assim, a douta
69 entende que a punibilidade deve ser aplicada aqueles que estao ou nao no mandato e para fatos v .
70 atuais ou que ja ocorreram. A assessora juridica salienta que o ponto especifico ao Plenario, no dia
71 de hoje, e pela aplicabilidade ou nao da penalidade de acordo com a gravidade dos fato's
72 praticados ainda que a execugao nao seja aplicada por conta do fim do mandato do TR. Edson
73 Wander. A Conselheira TR. Vanderleia da Silva questiona a assessoria juridica se seria mais'
74 adequado a apuragao dos fatos que versam sobre a retirada de materials do CRTR, como as
75 credenciais, antes da aplicabilidade da pena por parte do Plenario do CONTER ao ex-diretor
76 interino TR. Edson Wander Dias Dutra, sendo esclarecido pela douta que a apuragao por eventuais
77 danos materials nao afasta a aplicabilidade da pena pelos atos praticados pelo ex-diretor. O
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78 relator TNR. Marcos Junior, esclarece que o objeto do processo e a contratagao irregular do cargo
79 em comissao pelo CRTR e frisa que a alega?ao da perda de materials deveria ser averiguada
80 internamente no Regional. O relator ressalta, ainda, que essas alegagoes aleatorias se deram com
81 intuito de causar tumulto no processo. O Diretor-Secretario informa que alem da Resolugao citada
82 pela assessora jundica, o CPA - Codigo de Processo Administrative, em seu artigo 94 dispoe: "E de
83 competencia origindria do CONTER os processes administrativos: I - relatives a responsabilidade
84 por atos de gestao, ma conduta administrativa e atos de gestao temerdria, ou quebra de decoro de
85 seus Conselheiros, dos Conselheiros dos Regionais e os das pessoas que atuaram como membros
86 de Diretoria Provisdria de Intervengao nos Regionais, ainda que conhecidos apds o mandato", o
87 que ampara o voto do relator. Apos discussao, posto em votagao decidiu-se por aclama?ao dos
88 presentes a favor do despacho do relator. Nada mais a tratar as dez boras e trinta e oito minutos
89 foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos
90 os Conselheiros participantes do Plenario. BrasNia-DF, 31 de mar?o de 2022. Publique-se.xxxxxxxxx
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