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ATA DA 33 SESSAO DA III REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINArIA DE 2022 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 30 
DE MARgO DE 2022.

1 As onze horas e quinze minutos do dia trinta do mes de mar?o do ano de dois mil e vinte e dois, na
2 sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A
3 Lote n2 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Terceira Sessao da III Reuniao Plenaria
4 Extraordinaria de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
5 Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor
6 Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR.
7 Antonio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderleia da Silva e o TR. Jorge
8 Chernicharo. Registra-se ainda a presence dos Conselheiros Suplentes: TNR. Marcos Jose Fraga
9 Nunes, com direito a voz e a voto, considerando a ausencia justificada do Conselheiro TNR. Rubens

10 Acosta Machado e do TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma regimental,
11 em razao da ausencia justificada do Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente do
12 CONTER. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO ETICO CONTER N2. 184/2021. INTERESSADO:
13 CONTER. ASSUNTO: QUEBRA DE ACORDO, MA CONDUTA E RESPONSABILIDADE POR ATOS DE
14 GESTAO EM FACE DE ADRIANO CELIO DIAS PELA SUPOSTA VIOLACAO AOS INCISOS I E III DO
15 ARTIGO 42 DA RESOLUgAO CONTER N2 02/2013, NO TOCANTE, AO OBJETO TRATADO NA
16 PROPOSTA CONTER N2 69/2019. Conselheira Relatora: TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Em
17 continuidade o Diretor-Secretario apresentou o objeto da pauta, passando a palavra a Conselheira
18 Relatora, a qual solicita informa?6es quanto a presence da parte na presente sessao, em resposta
19 o Diretor-Secretario informa que nao se verifica a presen?a da parte na Sede do CONTER, tendo
20 em vista que o julgamento sera realizado de forma presencial. Apos a averigua?ao, a Conselheira
21 Relatora realiza a apresentagao do parecer e leitura do voto, conforme segue: "Com base na
22 fundamentagao acima, na forma da Resolugao CONTER ng 02/2013, entendo que nao ha indfcios
23 de imputar ao denunciado responsabilidade por deliberagao ao qual nao se tern provas nos autos
24 que teria agido com o dolo ao deliberar pelo deslocamento e os pagamentos de didrias a urn
25 evento que previsivelmente nao ocorreria, razao que entendo pelo seu arquivamento definitivo
26 quanto a sua deliberagao pela participagao do CONTER no referido evento. No entanto, quanto a
27 conduta de irregularidade da prestagao de contas atinentes as despesas liquidadas no evento XI
28 Jornada Panamericana de Tecnologia Medica em Punta Cana, com vistas a evitar possivel conflito
29 de decisdes por esse Casa, quanto a esse fato especffico, requeiro o sobrestamento ate o
30 julgamento das contas do exerdcio de 2017 da Diretoria Executive, para posterior analise quanto a
31 responsabilidade individual do membro denunciado, enquanto Diretor Secretario. E como voto, ao
32 qual submeto ao presente plendrio." Apos lido o voto, o Secretario abriu para inscrigoes de
33 manifestagao, sendo inscrito o Conselheiro Antonio Eudes o qual informa o seu impedimento na
34 votagao do presente processo, em seguida a Conselheira Vanderleia da Silva tambem informa o
35 seu impedimento na votagao em razao de ter sido membro da Comissao de Tomada de Contas dd
36 CONTER. Apos leitura do voto, o Diretor-Secretario questiona se a votagao sera realizada em doisn/-
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37 blocos (arquivamento e sobrestamento de parte do processo), em resposta a Conselheira Relatora
38 realiza explanagoes acerca da materia e pontua os fatos apontados no Relatorio da Comissao de
39 Etica, Decoro e Responsabilidade por Atos de Gestao, informa que entende pelo arquivamento do
40 objeto referente a deliberagao pelo deslocamento e pagamentos de diarias para o evento,
41 tratando-se de urn fato anterior ao referido evento, sendo que em relagao ao objeto referente a
42 prestagao de contas das despesas com o evento requer o sobrestamento ate o julgamento das
43 contas do exercicio de 2017 da Diretoria Executiva, para posterior analise quanto a
44 responsabilidade individual do membro denunciado, enquanto Diretor-Secretario. Inscrito o
45 Conselho Marcos Junior informa se recordar que o Diretor-Secretario assinou documentos
46 referentes as deliberagoes para a participagao no evento, entende que no caso de arquivamento
47 haveria uma conivencia com a situagao, assim discorda do voto apresentado, manifesta ainda que
48 havendo a conivencia, ha uma situagao que devera ser apurada. A Conselheira Relatora esclarece
49 que entende pelo arquivamento da deliberagao pelo deslocamento para o evento, contudo que
50 em relagao a prestagao de contas referentes as despesas com o evento sugere o sobrestamento
51 do objeto ate o julgamento das contas do exercicio de 2017 da Diretoria Executiva do CONTER.
52 Apos as explanagoes, o Diretor-Secretario consulta o Plenario sobre a participagao da Assessoria
53 Juridica do CONTER para esclarecimentos em relagao a duvida quanto ao arquivamento de parte
54 do processo com sobrestamento de outra parte do mesmo processo, nao havendo objegoes.
55 Assim, a Assessora Juridica Dra. Jacquelyne Alves Pinheiro esclarece que se o objeto da portaria de
56 instauragao do processo apresentar objetos que podem ser fracionados, estes podem fracionados
57 para analise, sendo que no caso deste Processo a parte a ser arquivada, se assim for decidido, nao
58 sera mais rediscutido quando da analise da parte em sobrestamento, ou seja, o Plenario nao
59 analisara mais a parte que ficara arquivada, sendo discutido posteriormente somente a parte
60 sobrestada, podendo ainda, se for o entendimento do Plenario, o processo ser sobrestado
61 integralmente. O Conselheiro Marcos Junior questiona se o processo abarca o objeto do
62 afastamento cautelar do Conselheiro Adriano Celio Dias. Em resposta, a Assessora Juridica Dra.
63 Jacquelyne esclarece que o objeto do processo pautado nesta sessao nao e referente ao processo
64 de afastamento cautelar do Conselheiro, sendo esta materia objeto de outro processo especifico.
65 O Conselheiro Marcos Junior questiona se os processes estao correlacionados, em resposta a Dra.
66 Jacquelyne informa que os processes possuem objetos diferentes, e que o processo da presente
67 sessao se trata da deliberagao para o deslocamento e liquidagao das contas relacionadas ao
68 evento, sendo que o processo de afastamento cautelar possui objeto diferente, esclarece que os
69 processes nao podem se comunicar. Em seguida, o Diretor-Secretario esclarece que o objeto do
70 processo de afastamento cautelar e decorrente de uma denuncia. Apos discussao, o Conselheiro
71 Marcos Fraga Nunes propde o sobrestamento de todo o Processo Administrativo/Etico CONTER n^
72 184/2021. Considerando a proposigao realizada, a Conselheira Relatora adere a proposigao do
73 Conselheiro Marcos Nunes. Apos discussao, passa-se a votagao da seguinte proposigao: <0
74 sobrestamento do julgamento do Processo Administrativo/Etico CONTER n^ 184/2021 ate o
75 julgamento da prestagao de contas de 2017 da Diretoria Executiva do CONTER, para posterior
76 analise quanto a responsabilidade individual do membro denunciado, enquanto Diretor
77 Secretario. Apos discussao, posto em votagao decidiu-se por 05 (cinco) votos, totalizando-se 06 „
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78 (seis) votos com a Relatora a favor da proposigao, sendo os votos dos Conselheiros Gilvan
79 Serafim, Jorge Chernicharo, Marcos Nunes, Marcos Junior e Sandoval Kehrle, registrando-se
80 ainda 02 (dois) impedimentos, da Conselheira Vanderleia da Silva e do Conselheiro Antonio
81 Eudes. Nada mais a tratar as onze horas e cinquenta e sete minutos foi encerrada a sessao e
82 lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros
83 participantes do Plenario. BrasNia-DF, 30 de marfo de 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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