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ATA DA 1.2  SESSÃO DA IV REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO 72  CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 26 
DE ABRIL DE 2022. 

1 Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e seis do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
2 e dois, na sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, 
3 Conjunto A, Lote n2 03, Núcleo Bandeirante/DF, realizou-se a Primeira Sessão da IV Reunião 
4 Plenária Extraordinária de 2022, do 72  Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos 
5 em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes — Diretor Presidente, TR. 
6 Mauro Marcelo Limeira de Souza — Diretor Secretário, TR. Sandoval Kehrle — Diretor Tesoureiro, 
7 TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Adriano Célio Dias, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. 
8 Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderléia da Silva e o TNR. Rubens Acosta Machado. Registra-se 
9 ainda a presença do Conselheiro Suplente: TR. Jorge Chernicharo com direito a voz e sem direito a 

10 voto na forma regimental. DA PAUTA: NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES/APRESENTAÇÃO DE 
11 CERTIDÕES POSITIVAS — DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO E QUEBRA DE DECORO. 
12 Conselheiro Intermediador: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza. O Diretor Presidente deu início 
13 aos trabalhos da IV Reunião Plenária Extraordinária de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do 
14 CONTER. O Presidente informa a presença do Conselheiro Suplente TR. Jorge Chernicharo com 
15 direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. Após, o Presidente passa a palavra ao 
16 Secretário para leitura da pauta da presente Plenária e após apresentação das matérias, o 
17 Presidente passa a palavra ao Intermediador, o qual faz um breve histórico acerca da matéria. 
18 Após explanações, o Presidente abriu para inscrições de manifestação, sendo inscrito o 
19 Conselheiro Sandoval Kehrle, o qual solicita a retirada de pauta da matéria em razão da não 
20 entrega completa das certidões por parte dos demais integrantes da CONAE por não ter havido a 
21 indicação do prazo de entrega das mesmas, havendo a necessidade de 30 (trinta) dias para 
22 entrega das mesmas e ainda cita que não houve perda de mandato da Conselheira Vanderléia 
23 sendo a mesma relatora de processos éticos e entende que não há impedimento de assumir o 
24 cargo. O Conselheiro Rubens Acosta ratifica a fala do Sandoval e informa que apresentou certidões 
25 advindas no Regional e cita que no rol não consta a certidão do CONTER. A Conselheira Vanderléia 
26 da Silva informa que apresentou a certidão do Regional sendo a mesma enviada pelo CRTR 112  
27 Região ao CONTER e a Conselheira. Cita ainda que o CONTER enviou a informação de processos ao 
28 CRTR, retornando a certidão com as informações completas e por fim, solicita que seja conferida 
29 no material encaminhado. O Conselheiro Adriano Célio questiona ao Intermediador quais são as 
30 certidões, desde quando vem sendo solicitadas e qual a necessidade de apresentação das mesmas 
31 e ratifica a fala do Conselheiro Sandoval quanto a nomeação da mesma como relatora não sendo 
32 necessária a apresentação da citada certidão. Em resposta o Conselheiro Mauro Marcelo cita o 
33 Regimento Interno, em seu artigo 28, parágrafo 42 como resposta ao Conselheiro Adriano Célio. O 
34 Conselheiro Adriano Célio entende que não houve resposta a seu questionamento pelo 
35 Intermediador e informa interferência do Presidente na resposta do Intermediador. O Presidente 
36 Luciano Guedes informa o descumprindo Regimento Interno, em seu artigo 53, parágpfo 32  e 42  
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37 por parte do Conselheiro Adriano Célio por não se inscrever e ainda cita a necessidade de 
38 inscrições prévias e por fim, informa que a rebtoria é indicação da presidência. O Conselheiro 
39 Adriano Célio reforça que não houve resposta a seu questionamento e informa interferência do 
40 Presidente e que estava inscrito previamente. Informa ainda descumprimento por parte do 
41 Secretário do artigo 53, parágrafo 39. Em seguida, o intermediador passa a leitura do parecer 
42 ASSEJUR acerca da matéria: "Versa o expediente de manifestação de Conselheiro do Plenário do 
43 CONTER acerca do pedido de envio de certidões aos membros efetivos e suplentes da CONAE - 
44 Coordenação Nacional de Educação, ao qual destacou que o pedido impactaria no cumprimento do 
45 plano de trabalho desta Coordenação. A demanda encaminhada à Assejur para análise e 
46 manifestação, via mensagem eletrônica de e-mail, em data de 06/04/2022. Diante da solicitação, 
47 o setor jurídico do CONTER se manifesta quanto o regularidade do pedido de certidões a qualquer 
48 agente público, honorífico ou não, que venha ocupar cargo, função, ainda que de forma 
49 transitória, ou aqueles equiparados, que são aqueles quem exercem cargo, emprego ou função em 
50 autarquia federal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 
51 para a execução de atividade típica da Administração Pública, uma vez que tal exigência está em 
52 consonância com os fundamentos que norteiam à Administração Pública, dentre eles, a probidade, 
53 a moralidade, de seus agentes. Neste sentido, tais verificações podem ser solicitadas no ingresso 
54 ao cargo, função ou atividade pública, ou a qualquer tempo, vez que as condições de regularidade 
55 podem se alterar no exercício da atividade pública. Acerca do contido no expediente, quanto ao 
56 impacto da solicitação de certidão no plano de trabalho desenvolvido pela Coordenação, importa 
57 observar que não há indícios que referida solicitação venha prejudicar a continuidade dos serviços 
58 desenvolvidos, e essa assessoria não detém qualquer informação acerca de empecilhos ou 
59 interrupções dos trabalhos da CONAE que ensejassem atrasos no cumprimento do plano de 
60 trabalho, em razão do requerimento de certidões de seus membros. Quanto à eventual 
61 identificação das irregularidades nas certidões, por se tratar de uma exigência regimental, deve ser 
62 levado a conhecimento do Plenário paro imediata destituição, e nomeação de novo membro, 
63 considerando inclusive a precariedade da atividade de membro de Coordenação, que pode ser 
64 nomeado e destituído a qualquer tempo, por deliberação do cole giado desta Casa. Por fim, aquele 
65 que sabidamente não preencher os requisitos de regularidade a qualquer tempo, exigido no art. 
66 28, §42  do Regimento Interno e ainda assumir, desempenhar atividades que essas lhe são exigidas, 
67 bem como aqueles que concorram para o ato sabidamente irregular, poderá vir responder 
68 administrativamente, cível e criminalmente, não obstante o ressarcimento de eventuais danos que 
69 vieram a dar causa." [...] 2. Nobres Conselheiros, considerando o parecer lido, coaduno com o 
70 mesmo entendimento, pois a bem da probidade e interesse público, verificações podem ser 
71 realizadas presando-se assim pela moralidade. 3. Quanto ao alegado impacto nos trabalhos da 
72 CONAE, não vislumbro que tal fato tenha ocorrido diante da solicitação das referidas certidões, 
73 lembro que tal exigência é regimental e deve ser cumprida sob pena de responsabilidade, inclusive 
74 lembro que o não cumprimento voluntário pode acarretar prejuízo aos trabalhos da CONAE, 
75 devendo ser devidamente apurada a eventual ocorrência disto. 4. Em havendo certidões que 
76 inviabilizam a ocupação do cargo pretendido ou que fora nomeado, o pretenso membro nomeado 
77 dev er tal informação levada a este Plenário, par, providências, assim apresento ao plenário as 

6—Ds SIBS, Quadra 02, Conjunto A:Lote n° 03 — Núcleo Band ante/DF — CEP 71.736-2 — Te e x (O 	374/3051-6500 
e-mail.-Conter conter v br home page: www.conteroov.br  



SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n° 03 - NúcÍeQtandoirantelDF - CEP 71.736401 
e-mail: contereConterooebr home page: www.conteroov.br  

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

78 certidões apresentadas pelos nobres nomeados até o momento. 5. Aponto ainda que aquele que 
79 sabidamente não preencher os requisitos de regularidade a qualquer tempo, exigido no art. 28, §42  
80 do Regimento Interno e ainda assumir, desempenhar atividades que essas lhe são exigidas, bem 
81 como aqueles que concorreram para o ato sabidamente irregular devem ser devidamente 
82 responsabilizados na forma da RESOLUÇÃO CONTER 17/2018. 6. Dito isto verifico que a conselheira 
83 Vanderléia tem certidão positiva, quanto a condenação no Processo Ético administrativo CONTER 
84 n2190/2020, inclusive julgado por este plenário, sendo de conhecimento deste egrégio plenário do 
85 seu resultado, qual seja a aplicação de penalidade de advertência confidencial, o que por si só 
86 inviabilizo sua indicação bem como permanência na CONAE, fatos estes que devem ser 
87 devidamente apurados. 7. Assim sugiro ao plenário, que diante imediatamente, na forma 
88 regimental destitua todo e qualquer conselheiro (a) nomeado para a CONAE cujo certidões 
89 constem condenações transitadas em julgado, não obstante ainda, proponho a abertura de 
90 processo administrativo para apurar possíveis responsabilidades quanto a indicação e eleição de 
91 componentes da CONAE que sabidamente não preenchiam os requisitos necessários para ocupar 
92 tal cargo, bem como eventuais prejuízos aos trabalhos da CONAE decorrentes de tais posturas. 8. 
93 Determinar aos setores competentes deste Nacional para que promovam o necessário ao 
94 cumprimento do ora determinado. Nada mais". Após, o Presidente abriu para inscrições de 
95 manifestação, sendo inscrita a Conselheira Silvia Karina, a qual cita o artigo 28 do Regimento 
96 Interno do CONTER onde membros das Coordenações serão nomeado pelo Plenário, sendo 
97 conselheiro efetivo e quanto aos trabalhos da CONAE cita prejuízo do Plano de Trabalho desde 
98 dezembro/2021 por ações à Coordenação. Cita ainda a aprovação quanto a participação dos 
99 membros efetivos e suplente, não sendo esses últimos convocado para as últimas reuniões e 

100 solicita vistas ao relatório da reunião de março/2022. E ainda cita que não pode haver tratamento 
101 diferenciado a CONAE, pois, a solicitação das certidões deve ser a todos. O Conselheiro Sandoval 
102 Kehrle, explica que o CONTER informa ao Regional acerca da penalidade e o CRTR repassa ao 
103 profissional e ainda cita que no Regimento constam as informações acerca da documentação e 
104 frisa que a solicitação se deu após nomeação e reforça sua fala inicial. A Conselheira Silvia Karina 
105 propõe que a solicitação de certidões seja a todos os Conselheiros e Coordenações, Comissões e 
106 demais relacionados sendo aderido pelo Conselheiro Sandoval Kehrle e ainda frisa que, conforme 
107 artigo 28, parágrafo 12, a Conselheira Vanderléia é conselheira efetiva e desenvolve trabalhos 
108 referentes ao cargo. O Conselheiro Adriano Célio questiona se o Plenário votou pela nomeação da 
109 Conselheira Vanderléia, sendo respondido positivamente pelo intermediador que a maioria dos 
110 presentes votaram e em seguida parafraseando o Conselheiro Marcos Júnior, o Conselheiro 
111 Adriano Célio cita que o Plenário é soberano. O Presidente cita que o Conselheiro Sandoval Kehrle 
112 assume a ordenança de despesas em relação as reuniões da CONAE e ainda que se exime de 
113 qualquer dano ao erário diante das manifestações e decisões do Plenário. O Conselheiro Sandoval 
114 Kehrle informa a Plenária que não existe ordenação de despesa unilateral, portanto, a reunião da 
115 CONAE agendada para o mês de maio/2022 não irá acontecer de forma presencial. Após 
116 discussão, posto em votação a proposição n2  01 do Intermediador e a proposição n2  02 do 
117 Conselheiro Sandoval Kehrle, onde decidiu-se por 02 (dois) votos na proposição n2  01, sendo os 
118 votos do Conselheiro Marcos Júnior e do Intermediador e 05 (cinco) votos pela proposição n2  02, 
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119 sendo dos Conselheiros Adriano Célio, Rubens Acosta, Vanderléia da Silva , Silvia Karina e 
120 António Eudes, o qual justifica que não há possibilidade de retornar decisão tomada em 
121 Plenárias e que se a mesma está apta a ser relatora pode também ser Coordenadora da CONAE 
122 e ainda cita que está presente em tribunal de júri e que julga por suas convicções, totalizando-se 
123 06 (seis) votos com o Conselheiro Sandoval Kehrle pela retirada de pauta, envio de solicitação a 
124 todos nomeados em Coordenações e afins e prazo de resposta de 30 dias. Em seguida, passa-se a 
125 leitura da presente ata, sendo aprovada em unanimidade. Nada mais a tratar às onze horas e dez 
126 minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
127 por todos os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Publique- 
128 se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

cH" Vrit'rer- 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n° 03 - Núcleo Bandeirante/DF - CEP 71.736-201 - Telefax (0XX 61)3326-9374/3051-6500 

e-mail: conterOcontenoov.br  home page: www.conter.gov.br  

TR. JtiRGE CHERNICHARO 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

