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ATA DA 42 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 MARCO DE 2022.

1 As onze horas e cinquenta e oito minutos do dia trinta do mes de marge do ano de dois mil e vinte
2 e dois, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote n2 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Quarta Sessao da III Reuniao
4 Plenaria Extraordinaria de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos
5 em 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 presenga 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: ATA N2 29 DA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONTER -
13 PROTOCOLO N2 614/2022 - DECLINIO DE MEMBRO EFETIVO DA COORDENACAO NACIONAL DE
14 EDUCACAO. Conselheiro Intermediador: TR. Luciano Guedes. Em continuidade o Diretor-
15 Secretario apresentou o objeto da pauta e em seguida procedeu com a leitura da ata de Reuniao
16 de Diretoria Executiva do dia 10 de margo de 2022, que trata da solicitagao de declinio do membro
17 efetivo da CONAE - Coordenagao Nacional de Educagao, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva.
18 Apos realizada leitura, o Diretor-Secretario abriu para inscrigoes de manifestagao, sendo inscrita a
19 Conselheira TR. Silvia Karina, a qual questiona se a votagao sera pela homologagao da indicagao do
20 TNR. Claudio Anderson Rodrigues de Souza para o cargo de membro efetivo da CONAE. A
21 Conselheira informa ainda, que de acordo com o teor da referida ata de RDE do dia 10 de margo
22 de 2022, a partir da linha n2 42, parece que o senhor Claudio Anderson ja compoe a CONAE e que
23 as indicagoes de membros para as Coordenagoes do CONTER sao atribuigoes do Plenario. A
24 Conselheira ressalta que no dia 23 de fevereiro o Plenario do CONTER indicou a composigao dos
25 membros da CONAE e frisa que na ausencia de qualquer membro efetivo em reunioes quern
26 assume a posigao de membro efetivo e o membro suplente, assim, caso haja necessidade de
27 suprimento por vacancia em determinado cargo que o suplente deve assumir a efetividade. Assim,
28 a Conselheira defende que nao se deve haver indicagao de novo membro efetivo para a
29 Coordenagao Nacional de Educagao, e sim, a reformulagao da CONAE. O Conselheiro TR. Marcos
30 Fraga Nunes questiona se na reformulagao anterior da CONAE o nome do Sr. Claudio Anderson
31 Rodrigues havia sido indicado, sendo esclarecido pelo Diretor-Secretario que ele foi sugestionado
32 na ultima Reuniao de Diretoria Executiva do dia 10/03/2022. O Diretor-Secretario cita o Art. 28,
33 paragrafo do Regimento Interne. O Conselheiro TNR. Marcos Fraga questiona se a votagao sera
34 pela recomposigao ou nao da CONAE. O Diretor-Secretario consulta o Plenario sobre a presenga da
35 Assessoria Jundica do CONTER para esclarecimentos sobre a possibilidade de nomeagao de outro
36 membro que nao seja os suplentes para assumir a efetividade da CONAE, nao havendo objegoes
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37 por parte do Corpo de Conselheiros. Ato contmuo, a Assessora Jundica do CONTER, Dra. Elizangela
38 Scardua esclarece que composigao da CONAE foi realizada pelo Plenario do CONTER e que o
39 pedido de declmio abre possibilidade de substituigao apenas daquele referido membro. A
40 Conselheira TR. Silvia Karina questiona a assessora juridica sobre o que acontece de praxe no
41 CONTER, em relagao as situagdes em que ha declmio de membros efetivos, sendo esclarecido pela
42 douta que o papel do suplente e a substituigao do membro efetivo quando ausente, assim, ha
43 uma nova composigao de membro efetivo por vacancia. 0 Conselheiro TR. Sandoval Kehrle
44 informa que o tramite correto seria a indicagao do novo membro durante a Reuniao Plenaria,
45 sendo convocado para substituir o membro que solicitou o declmio urn dos membros suplentes da
46 CONAE na reuniao que ocorreu antes da Plenaria. 0 Conselheiro esclarece que na ultima reuniao
47 Plenaria, o Corpo de Conselheiros procedeu com a escolha dos novos membros da CONAE e que
48 15 (quinze) dias apos a escolha destes membros, houve o pedido de declmio por parte do TNR.
49 Marcos Junior de Oliveira, e que de acordo com o Regimento Interno do CONTER, as decisoes ad
50 referendum da Diretoria Executiva devem ser tomadas em situagoes de urgencia e extrema
51 relevancia e que a escolha do referido membro poderia ter sido realizada na presente Plenaria,
52 entre os nomes citados, o que nao ocorreu. 0 Conselheiro TNR. Marcos Junior esclarece que foi
53 realizada reuniao com 6 (seis) membros do Plenario e indicado urn membro para a CONAE. 0
54 Conselheiro TR. Sandoval Kehrle esclarece que 6 (seis) membros nao compoe o quorum do
55 Plenario do CONTER. O Conselheiro TNR. Marcos Junior esclarece que em sua fala anterior expos
56 que foi realizada reuniao de Diretoria Executiva na qual houve a participagao de 6 (seis) membros
57 do Corpo de Conselheiros, sendo 3 (tres) membros da Diretoria Executiva e 3 (tres) membros
58 como convidados, e que durante a reuniao nao houve votagao, e sim, a sugestao do TNR. Claudio
59 Anderson como membro da CONAE. 0 Diretor-Secretario informa que nao houve decisao ad
60 referendum sobre a nomeagao do Sr. Claudio Anderson e que essa e uma indicagao dos
61 Conselheiros, em respeito ao artigo 4? do Regimento Interno do CONTER, e explica que o papel
62 dos membros suplentes e substituir, nas reunioes, os membros efetivos que nao pediram declmio.
63 0 Diretor-Secretario informa que a votagao sera pela recomposigao do membro efetivo da CONAE,
64 uma vez que ha o cargo vago. 0 Conselheiro TR. Sandoval Kehrle informa que se a votagao for pela
65 homologagao, significa que a decisao da Diretoria Executiva se deu ad referendum, e questiona se
66 a Plenaria contemplara o declmio do membro efetivo para ouvir do Corpo de Conselheiros se ha
67 sugestao de nomes para votagao. 0 Diretor-Secretario informa que nao houve decisao ad
68 referendum da Diretoria Executiva e sim, uma sugestao para o Plenario do CONTER. 0 Conselheiro
69 TR. Sandoval Kehrle questiona o motive do Sr. Claudio Anderson ter sido convocado para a
70 reuniao da CONAE se nao houve decisao ad referendum da Diretoria, sendo esclarecido que ele o
71 Sr. Claudio foi convocado, mas que nao participou da reuniao. A Conselheira TR. Silvia Karina
72 informa que o entendimento e que devera haver votagao para recomposigao da CONAE, precede
73 com a leitura da ata e entende pela recomposigao de toda a Coordenagao Nacional de Educagao e
74 nao do coordenador. A Conselheira cita ainda que quando alguem e convocado para uma reuniao
75 qualquer essa convocagao se da formalmente e solicita vista da convocagao do Sr. Claudio
76 Anderson Rodrigues de Souza. A Conselheira TR. Vanderleia da Silva indica o nome dela para
77 composigao da CONAE. O Conselheiro Marcos Fraga questiona se ha exigencia de Portaria para a
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78 composigao das Coordenagoes do CONTER, sendo esclarecido pelo Diretor-Tesoureiro que como
79 as indicagoes sao feitas pelo Plenario do CONTER, o ato normative que efetiva a decisao e a
80 Resolugao. A Conselheira TR. Silvia Karina questiona se na mesma reuniao a qual o membro
81 efetivo da CONAE solicitou declinio se ja houve a indicagao do novo membro e solicita
82 esclarecimentos da Assessoria Jun'dica do CONTER sobre a legalidade da convocagao do Sr. Claudio
83 Anderson para participar de reuniao da Coordenagao Nacional de Educagao atraves do
84 Memorando Diretor Presidente N^ 0037/2022. A Assessora Juridica, Dra. Jacquelyne Pinheiro
85 esclarece que as composigdes das Coordenagoes devem ser feitas por eleigao, conforme disposto
86 no Regimento Interne do CONTER e entende que o membro efetivo solicitou declinio e nao
87 participou da reuniao de Diretoria Executiva como membro da CONAE. A douta ressalta que o
88 Regimento Interne do CONTER nao esta expresso qual deve ser a sistematica de recomposigao
89 CONAE quando urn membro solicita declinio. Com relagao ao chamamento do membro como
90 convidado ou membro efetivo, a douta informa que nao tern propriedade em falar por nao ter
91 participado da reuniao de Diretoria Executiva e que havendo deliberagao do Plenario seria urn
92 novo nome para ocupar o cargo vago. O Diretor-Secretario informa que houve erro material na
93 convocatoria e que o ato sera apurado. O Diretor-Tesoureiro informa que o mesmo erro material
94 contido no Memorando Diretor-Presidente n9 0037/2022 tambem esta presente no Memorando
95 Diretor-Secretario n9 022/2022. A Conselheira TR. Silvia Karina mostra que na documentagao
96 exposta em tela trazia a convocatoria aos membros efetivos da CONAE, dentre eles, o TNR.
97 Claudio Anderson Rodrigues e ainda solicita o envio dos Memorandos supracitados e suas
98 respostas para os Conselheiros do CONTER. O Conselheiro TR. Antonio Eudes propoe a suspensao
99 da sessao e retorno apos o almogo. Assim, as doze horas e quarenta e sete minutos Diretor-

100 Secretario colocou em votagao o sobrestamento da materia nao havendo objegao por parte do
101 Corpo de Conselheiros. As quatorze horas e vinte minutos o Diretor-Secretario retoma a sessao e
102 informa que a votagao sera pela recomposigao do membro efetivo da CONAE, considerando
103 manifestagao da Assessoria Juridica do CONTER e o objeto da presente pauta. A Conselheira TR.
104 Silvia Karina informa que a manifestagao da assessoria juridica foi pela omissao. O Conselheiro
105 Marcos Fraga informa que o objeto da pauta e pela recomposigao da CONAE e acredita que a
106 composigao deve contar com urn membro tecnico como ocorre na CTC - Comissao de Tomada de
107 Contas. O Diretor-Secretario informa que a pauta e pela recomposigao de um membro efetivo da
108 CONAE. A Conselheira TR. Silvia Karina propoe que haja a recomposigao da CONAE considerando o
109 carater omisso em relagao a tematica. O Diretor-Secretario consulta o Plenario do CONTER sobre
110 nova consulta a Assessoria Juridica para esclarecimentos sobre a possibilidade de votagao de
111 apenas um membro para compor a CONAE. O Diretor-Secretario solicita que a Conselheira TR.
112 Silvia Karina reporte a duvida as assessoras jurldicas, sendo esclarecido pela referida Conselheira
113 que nao ha duvidas quanto a votagao e que apenas realizou uma proposigao diversa. A Assessora
114 Juridica Dra. Jacquelyne Pinheiro informa que a votagao podera ser pela composigao de apenas
115 um membro da CONAE ou, ainda, pela recomposigao de todos os membros da CONAE, se assim
116 for o entendimento e proposigao de algum Conselheiro. A Conselheira TR. Silvia Karina indica a
117 Conselheira TR. Vanderleia da Silva para compor a CONAE como membro efetivo e Coordenadora ^
118 da referida Coordenagao. Ato contlnuo, o Diretor-Secretario colocou em votagao as seguintes
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119 proposigoes: 1) recomposigao de apenas um membro efetivo da CONAE e 2) recomposi?ao de 
120todos os membros da CONAE, conforme proposigao da Conselheira TR. Silvia Karina. Apos
121 discussao, posto em votagao decidiu-se por 5 (cinco) votes a favor da proposigao 1, sendo dos
122 Conselheiros TR. Gilvan Serafim, TR. Antonio Eudes, TNR. Marcos Junior, TR. Jorge Chernicharo e
123 o voto de minerva do Diretor-Secretario e 4 (quatro) votos a favor da proposifao 2, sendo dos
124 Conselheiros TR. Vanderleia da Silva, TNR. Marcos Fraga, TR. Silvia Karina e TR. Sandoval Kehrle.
125 Em seguida, o Diretor-Secretario colocou em vota?ao as seguintes proposi?6es: 1) a nomeagao do 
126senhor TNR. Claudio Anderson Rodrigues de Souza como membro efetivo da CONAE e 2) a
127 nomeagao da TR. Vanderleia da Silva como membro efetivo e Coordenadora da CONAE. Apos
128 discussao, posto em votagao decidiu-se por 5 (cinco) votos a favor da proposigao 2, sendo dos
129 Conselheiros TR. Gilvan Serafim, TR. Vanderleia da Silva, TNR. Marcos Nunes, TR. Silvia Karina e
130 TR. Sandoval Kehrle e 3 (tres) votos a favor da proposigao 1, sendo dos Conselheiros TR. Antonio
131 Eudes, TNR. Marcos Junior, TR. Jorge Chernicharo. Nada mais a tratar as quatorze horas e
132 quarenta e tres minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada
133 sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia-DF, 30 de margo de
134 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. MAURO MARCELO/MMEIRA DE SOUZA TR. SANDOVAL KEHRLE

TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA
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TR. VANDERLEIAJJA SILVATR. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA

GE CHERNICHARO TNR. MARCOS JOSE FRAGA NUNES

DE SOUZA
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