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ATA DA 32  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 As onze horas e cinquenta e um minutos do dia vinte e seis do mês de abril do ano de dois mil e 
2 vinte e dois, na sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SIEIS, 
3 Quadra 02, Conjunto A Lote n2 03, Núcleo Bandeirante/DF, realizou-se a Terceira Sessão da IV 
4 Reunião Plenária Extraordinária de 2022, do 72  Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
5 Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes — Diretor 
6 Presidente, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza — Diretor Secretário, TR. Sandoval Kehrle — 
7 Diretor Tesoureiro, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Adriano Célio Dias, TNR. Marcos Junior de 
8 Oliveira Silva, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderléia da Silva e oi-NR. Rubens Acosta 
9 Machado. Registra-se ainda a presença do Conselheiro Suplente: TR. Jorge Chernicharo, com 

10 direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: PROTOCOLO CONTER N2 
11 828/20222 — REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, POR POSSÍVEL 
12 IRREGULADADE DE EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO/PROVÁVEL DANO AO ERÁRIO. Conselheiro 
13 Intermediador: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza. Em continuidade o Diretor-Presidente 
14 apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao Conselheiro Intermediador, o qual informa o 
15 recebimento do requerimento em epígrafe, subscrito pelo Sr. Tiago Jasper e passa a leitura, 
16 conforme segue: "Trago ao vosso conhecimento os fatos a seguir: 1. Diante da ATA DA 49 SESSAO 
17 DA III REUNIA° PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2021 DO 79 CORPO DE CONSELHEIROS DO 
18 CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021, 
19 publicada no site do CONTER conforme link é de conhecimento público que a Sra. Vanderléia da 
20 Silva foi condenada nos autos do PAD/CONTER de n9 190/2020, tendo sido reconhecido pelo 
21 Plenário que sua conduta quanto a matéria foi incompatível com a ética e decoro esperados dos 
22 Conselheiros do CONTER, tal reconhecimento foi através do voto do Relator Tr. Alexandro Alves dos 
23 Santos do processo Sres. (as) TR. Mauro Marcelo, TR. Silvia Karina Lopes, TNR. Marcos Júnior e TR. 
24 Sandoval Kehrle. 2. Mesmo tal fato sendo de conhecimento público e de todo o corpo de 
25 conselheiros do CONTER, ainda crendo que provavelmente é necessário a apresentação de vários 
26 documentos para a efetiva posse do cargo ocupado pela atual conselheira dentre outros que 
27 poderá eventualmente ocupar sendo estes em comissões, a exemplo as comissões eleitorais e etc. 
28 3. Dentre estes documentos por dedução, imagino estar a certidão de nada consta em âmbito do 
29 CONTER de condenação em processo ético disciplinar e condenação por processo ético, quebra de 
30 decoro, e responsabilidade por atos de gestão e perda de mandato decorrente de processos de 
31 intervenção, transitado em julgado, devidamente atualizada e com efeito negativa, o que diante 
32 da condenação supracitada, friso de conhecimento dos nobres conselheiros e de conhecimento 
33 público, não deve ter sido apresentado, imagino, pois se acaso fosse seria fator impeditivo para a 
34 posse da conselheira no cargo efetivo. 4. Como pode a citada senhora ter ascendido a efetividade 
35 do cargo diante da condenação imposta e que deveria constar da referida certidão? 5. Assim 
36 diante da *tuação requeiro a manifestação do Plenário do Conter quanto a situação posta, e, 
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37 acaso verificado o erro que este seja imediatamente corrigido, pois a presença de conselheira 
38 inapta no plenário votando poderá trazer nulidades em vários processos e procedimentos 
39 consequentemente danos ao erário inclusive quanto a pagamento de deslocamento e diárias da 
40 mesma. 6. Assim requeiro que o assunto seja imediatamente apreciado pelo plenário do CONTER, 
41 convocando-se imediata reunião plenária diante da grave situação, verificado a irregularidade 
42 apontada que a conselheira seja imediatamente destituída de seu cargo sob pena de 
43 representação dos responsáveis na forma da Resolução CONTER ng. 17/2018, ainda lembro que 
44 eventuais danos aos cofres do CONTER devem ser apurados e ressarcidos a quem os deu causa." 
45 Após a leitura do requerimento, o Intermediador informa que o expediente foi remetido à 
46 ASSEJUR, que se manifestou por meio do Memorando ASSEJUR 019/2022, passando-se a leitura 
47 do referido Memorando. Em seguida, o Conselheiro Intermediador em referência ao seu Relatório, 
48 conclui nos seguintes termos: "Nobres Conselheiros, considerando o parecer lido, coaduno com o 
49 mesmo entendimento, pois a bem da probidade e interesse público, razão que a bem da probidade 
50 e interesse público, entendo pela necessidade de abertura de sindicância para apuração de autoria 
51 e materialidade dos fatos narrados na representação, na forma do CPA." O Presidente abriu para 
52 inscrições de manifestação, sendo inscrita a Conselheira Silvia Karina questiona ao intermediador 
53 a data do expediente. Em resposta o Conselheiro Intermediador informa que o expediente é do 
54 dia 12 de abril de 2022. Em seguida, a Conselheira Silvia Karina solicita a disponibilização do 
55 expediente em tela, em atendimento à solicitação o expediente foi disponibilizado e após análise, 
56 pergunta se houve Reunião de Diretoria para discussão do tema, pois, identificou que o 
57 requerimento foi recepcionado pelo Diretor-Presidente e que não havia sido encaminhado ao 
58 Diretor-Tesoureiro, somente a ASSEJUR e ao Diretor-Secretário. Inscrita a Conselheira TR. 
59 Vanderléia questiona se a advertência confidencial foi exposta e como o agente fiscal teve acesso 
60 à aplicação da sua penalidade, uma vez que esta é confidencial. O Conselheiro Intermediador em 
61 resposta informa que propõe a instauração de sindicância para apuração dos fatos, bem como 
62 para possível responsabilização do Plenário do CONTER pelos atos praticados que levaram a 
63 eleição da Conselheira como Coordenadora da CONAE. Em seguida, a Conselheira TR. Vanderléia 
64 da Silva entende que este caso seria passível de apuração por danos morais, pela falta grave por 
65 parte do agente. O Conselheiro TR. Sandoval Kehrle entende que a presente sessão tem relação 
66 com a 1° Sessão, informa que a denúncia realizada pelo Agente Fiscal do CRTR 11° Região foi 
67 imediatamente inserida na pauta da Plenária e que há denúncias realizadas, por exemplo, uma 
68 denúncia do dia 09 de abril de 2022 contra os Diretores Presidente e Secretário que até o presente 
69 momento não foi apreciada em Reunião de Diretoria Executiva e nem pela Assessoria Jurídica da 
70 Casa, bem como uma representação do TNR. Rubens Acosta contra os atos da Comissão Nacional 
71 de Recurso Eleitoral contra a inclusão de pauta de forma regimental para elucidação dos artigos 64 
72 e 65 do Regimento Eleitoral, entende que pelo parecer da ASSEJUR propõe-se a abertura de 
73 sindicância para apurar os atos da Plenária que elegeram a Conselheira Vanderléia como 
74 Coordenadora da CONAE, questiona se qualquer ato praticado pelo Plenário está apto a ser 
75 apurado por processo administrativo ou sindicância, caso em que o Plenário não estará sendo 
76 soberano, questiona se seria uma perseguição contra à Conselheira TR. Vanderléia, pontua que na 
77 ata da plenária em que houve a aplicação de penalidade à Conselheira, houve a decisão den., 
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78 encaminhamento do Processo Administrativo/Ético CONTER n° 190/2020 ao MPF e ao TCU, assim 
79 solicita que seja encaminhado aos Conselheiros o andamento do processo no TCU e no Ministério 
80 Público Federal para conhecimento e averiguação da punibilidade. Não aceita que seja aberto 
81 sindicância para apurar as responsabilidades dos Conselheiros que votaram na sua aprovação para 
82 a Coordenação da CONAE, visto que a referida Conselheira tem sido convocada para as plenárias 
83 com seu amplo direito a voz e voto, como também foi indicada como relatora em 03 (três) 
84 processos éticos. O Conselheiro TR. Adriano Célia questiona a data em que a denúncia do TR. 
85 Tiago Jasper foi realizada e se a mesma foi discutida em Reunião da Diretoria Executiva. Em 
86 resposta, o Conselheiro Intermediador informa que o expediente foi encaminhado no dia 1° de 
87 abril de 2022. O Conselheiro TR. Adriano Célio questiona se o expediente foi discutido em RDE e se 
88 a instauração da sindicância será no CONTER ou no Regional. O Conselheiro Intermediador 
89 informa que o processo de sindicância será instaurado no CONTER. O Conselheiro TR. Adriano 
90 Célio informa que entende que a sindicância deverá ser instaurada no Regional, pois não entende 
91 que seja viável a abertura de processo de sindicância no CONTER para apurar a responsabilidade 
92 do funcionário do Regional. Destaca a agilidade em pautar o referido expediente em Sessão 
93 Plenária. A Conselheira TR. Silvia Karina observa que há conexão desta matéria com as duas 
94 sessões anteriores, assim solicita a retirada da matéria de pauta. O Conselheiro TR. Adriano Célio 
95 entende que por haver conexão entre as sessões esta deveria ser retirada de pauta. O Presidente 
96 consulta o Plenário para verificar se algum Conselheiro se declara impedido, não havendo 
97 declaração de impedimento por parte dos Conselheiros. O Conselheiro TR. Adriano Célio 
98 questiona se a sindicância seria para apurar como o agente fiscal teve acesso à aplicação da 
99 penalidade sendo que a mesma foi confidencial à Conselheira TR. Vanderléia. O Conselheiro 

100 Antônio Eudes informa que entende que as matérias das sessões anteriores estão interligadas, 
101 assim entende pela retirada de pauta da matéria, tendo em vista que os assuntos correlatos das 
102 sessões anteriores não foram julgados. Após discussão, passa-se a votação das seguintes 
103 proposições: Proposição 01: de acordo com o Relatório do intermediador ou Proposição 02: 
104 abertura de sindicância para apuração de responsabilidade do agente fiscal pelo acesso à 
105 aplicação da penalidade à Conselheira TR. Vanderléia da Silva, bem como a abertura da 
106 sindicância no CONTER para apuração dos trâmites da denúncia no CONTER. Após discussão, 
107 posto em votação decidiu-se por 06 (seis) votos a favor da proposição 2, sendo os votos dos 
108 Conselheiros TR. Adriano Célio, TNR. Rubens Acosta, TR. Vanderléia da Silva, TR. Silvia Karina, 
109 TR. Antônio Eudes e TR. Sandoval Kehrle e 02 (dois) votos a favor da proposição 1, sendo esses 
110 os votos dos Conselheiros TNR. Marcos Júnior de Oliveira e TR. Mauro Marcelo Limeira de 
111 Souza. Em seguida, o Presidente propõe a suspensão das atividades para o almoço com retorno às 
112 quatorze horas, não havendo objeções. Retornando-se aos trabalhos às quatorze horas e treze 
113 minutos, passa-se a leitura da presente ata. O Presidente questiona aos presentes se durante o 
114 horário de almoço houve leitura da presente ata para aprovação ou não. Em seguida, o 
115 Conselheiro Adriano Célio propõe a leitura desta ata. Após, o Presidente coloca em votação a 
16 possibilidade de leitura, sendo votado em maioria pela leitura em tela. Durante a leitura das 

117 proposições, o Conselheiro Adriano Célio cita que a sua fala se deu no sentido de abertura de 
\i18 sindicância no Regional e solicita a modificação. O Presidente entende que a proposição 02 foi 
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119 devidamente verbalizada e registrada pela assessoria no momento anterior a votação e que a 
120 votação da mesma foi posta ao Plenário com o conteúdo exposto nas linhas n° 103 a 106 e que a 
121 alteração após a votação seria um ato irregular. O Conselheiro Adriano Célio entende que não 
122 houve alteração após a votação e que o texto em ata não corrI esponde a fala do mesmo. O 
123 Conselheiro Marcos Júnior não compactua com a modificação da proposição após sua aprovação. 
124 Em seguida, passa-se a votação da presente ata, sendo aprovada por aclamação. Nada mais a 
125 tratar às quatorze horas e cinquenta minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que 
126 após lida e aprovada será assinada por todos os ,Conselheiros participantes do Plenário. Brasília- 
127 DF, 26 de abril de 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TR. AaleIRA TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA 

TR. 	VIA A 	1.09‘fic\-A)ISL 	TR. VAND RLEIA DA SILVA 

cl, eL  
TR JORGE CHERNICHARO 
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