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ATA DA la SESSAO DA II REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DE 2022 DO 79 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 
19 DEJUNHO DE 2022.

1 As dez boras e nove minutos do dia primeiro do mes de junho do ano de dois mil e vinte e dois,
2 atraves do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Primeira Sessao da II ReuniSo Plenaria
3 Ordinaria de 2022, do 79 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
4 Radiologia, de forma virtual, com base na Resolu?ao CONTER n9 0^2020. Presentes
5 virtualmente os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR. Mauro
6 Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR.
7 Adriano Celio Dias, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira -
8 presente em Sede, TR. Silvia Karina Lopes da Silva - presente em Sede, TR. Vanderleia da Silva -
9 presente em Sede e o TNR. Rubens Acosta Machado. Suplente: TR. Luis Gomes da Silva, com

10 direito a voz e sem direito voto, na forma regimental. DA PAUTA: RELATORIO ANALITICO DA
11 COORDENACAO NACIONAL DE FISCALIZAgAO (CONAFI) - ART. 45, B, DO REGIMENTO INTERNO
12 DO CONTER. Conselheiro Intermediador: TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva. Iniciando os 
13trabalhos, o Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao
14 Conselheiro TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, Presidente da CONAFI o qual solicita a juntada
15 do relatorio da equipe tecnica, pois entende que as pontuagoes realizadas pela equipe em
16 relagao a continuidade administrativa sao importantes e que devem ser apresentadas. Assim,
17 propoe a retirada da materia de pauta para anexar o relatorio analitico da equipe tecnica do
18 CONTER ao relatorio analitico da CONAFI. Apos a proposigao do Conselheiro Intermediador, o
19 Presidente abriu para inscrigoes de manifestagao, inscrito o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle,
20 informa que a CONAFI esteve reunida na sede do CONTER e que era do conhecimento da
21 Coordenagao a apresentagao do relatorio na presente sessao, assim, opina que o Presidente da
22 CONAFI apresente o relatorio elaborado. Em seguida, inscrito o Conselheiro TNR. Rubens
23 Acosta, entende que o relatorio elaborado pela CONAFI devera ser apresentado nesta sessao,
24 tendo em vista que nao havera mais reuniao plenaria para a sua aprovagao. Inscrito o
25 Conselheiro TR. Adriano Celio, informa que considerando que o Presidente da CONAFI esteve na
26 sede do CONTER para a elaboragao do relatorio analitico, entende que o relatorio deve ser
27 apresentado na presente sessao. Apos as manifestagoes, o Presidente passa a palavra para o
28 Conselheiro Intermediador, que esclarece que o relatorio analitico da CONAFI esta pronto e que
29 apenas solicitou a juntada do relatorio da equipe tecnica ao relatorio analitico da CONAFI, ato
30 continue o Presidente da CONAFI passa a leitura do relatorio analitico da CONAFI, em sua
31 totalidade, concluindo conforme segue: CRTR lg Regiao - "Os Apontamentos com relagao ao
32 exercicio de 2020 da continuidade administrativa, faz-se necessaria andlise dos relatorios da
33 equipe tecnica sobre os resultados. Com relagao ao projeto 2022 foram regularizados os
34 apontamentos de 2021 sobre a regiao metropolitana. Desse modo, para analise de todo o
35 processo fiscalizatorio, desde o ato fiscalizatorio, considerando a contratagao da nova Agente
36 Fiscal, bem como para verificagao da continuidade administrativa, sugerimos realizagao de
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37 supervisee), conforme piano de trabalho." CRTR 2* Regiaq - "O Regional no exercicio de 2021
38 continuou descumprindo os prazos, entretanto realizadas justificativas. Desse modo, sugerimos
39 anexar essas analises documentais nos autos do TACja instaurado. Foi realizada supervisao pelo
40 membra da CONAFI Jorge Chernicharo em maio de 2022.0 Regional no exercicio de 2021
41 continuou descumprindo os prazos, entretanto realizadas justificativas. Desse modo, sugerimos
42 anexar essas analises documentais nos autos do TAG ja instaurado. Foi realizada supervisao.
43 CRTR 33 Regiao - "Apontamentos com relagao ao exercicio de 2020 da continuidade
44 administrative, faz-se necessdria andlise dos relatorios da equipe tecnica sobre os resultados,
45 bem como verificagao da continuidade administrativa. Desse modo sugerimos realizagao de
46 supervisao para constar se de fato ha continuidade dos procedimentos administrativa conforme
47 padronizado." CRTR 42 Regiao - "Verifica-se o envio fora do prazo em 02 trimestres sendo
48 realizada justificativas em um deles, desse modo realizagao de supervisao para melhor
49 orientagao e verificagdo da continuidade administrativa. Sera realizada supervisao pelo
50 Presidente da CONAFI em junho/2022, para melhor identificagao dos fatos e apontamento ou
51 nao de responsabilizagao. Permanece o descumprimento dos roteiros/2021, desse modo,
52 sugerimos que seja solicitado ao Regional informagoes/justificativas para analise da CONAFI e
53 caso permanega em 2022 sem justificativas realizar apuragao das responsabilidades, de acordo
54 com o descumprido da Resolugao 13/2010. Em reuniao da CONAFI, na qua! analisou 0
55 projeto/2022, verificamos a nao regularizagao dos apontamentos sobre a quantitativo de
56 estabelecimentos existentes apontados no projeto fiscalizagao 2021 e nao regularizados, desse
57 modo sugerimos que seja dado prazo para regularizagao, caso nao seja regularizado apuragao
58 das responsabilidades." CRTR 5? Regiao - "Permanece o descumprimento dos roteiros/2021,
59 desse modo, sugerimos que seja solicitado ao Regional informagoes/justificativas para analise
60 da CONAFI e caso permanega em 2022 sem justificativas realizar apuragao das
61 responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010. Em reuniao da
62 CONAFI, na qua! analisou o projeto/2022, verificamos a nao regularizagao dos apontamentos
63 sobre o quantitativo de estabelecimentos existentes apontados no projeto fiscalizagao 2021 e
64 nao regularizados, desse modo sugerimos que seja dado prazo para regularizagao, caso nao seja
65 regularizado apuragao das responsabilidades. CRTR 6* Regiao - "Restou demostrado no
66 exercicio de 2021 o cumprimento dos padrdes, conforme as analises dessa Coordenagao." CRTR
67 8- Regiao - "Com relagao ao envio da documentagao, foi enviado nos prazos estabelecidos, com
68 excegao apenas de um trimestre, sendo realizadas justificativas do nao cumprimento dos
69 roteiros. Entretanto ha apontamento de nao demonstragao de resultados, desse modo,
70 sugerimos realizar treinamento com o administrativa e membros da COREFI para orientagao de
71 como proceder a continuidade administrativa. E caso permanecer em 2022 que sejam apuradas
72 as responsabilidades, conforme resolugao 13/2010." CRTR 9* Regiao - "Verifica-se a nao
73 demonstragao da continuidade administrativa, desse modo sugerimos realizagao de supervisao
74 para melhor orientagao e verificagdo da continuidade administrativa." CRTR 10* Regiao -
75 "Denota-se que permaneceu em 2019, 2020 e 2021 a irregularidade apontada na demonstragao
76 da continuidade administrativa, desse modo em desacordo com a Resolugao CONTER ng
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77 13/2010, sendo assim sugerimos apuragao das responsabilidades. Realizada Supervisao pelo
78 Presidente da CONAFI em maio de 2022, na qua! ficou constatado que realmente nao hd
79 continuidade administrativa." CRTR 11° Reaido - "Restou demonstrado a permanencia da nao
80 demonstragao da continuidade administrativa apontada em 2019, sendo assim, sugerimos
81 solicitor informagdes/justificativas do Regional, bem como realizar supervisao para verificagao e
82 orientagao do que for necessario para apresentagao de resultados. E caso permanecer em 2022
83 apurar responsabilidades, conforme resolugao 13/2010. Identificado envio fora do prazo, desse
84 modo observer se permanece em 2022." CRTR 122 Regiao - "De acordo com a documentagao
85 recebida, continua sem evolugao do processo fiscalizatorio, desse modo, devem ser tornados
86 medidas urgentes de apuragao de responsabilidades, de acordo com o descumprido da
87 Resolugao 13/2010. Ressaltamos que ja existe decisao de plendrio do CONFER para abertura de
88 TAC - Termo de ajustamento de conduta, pertinente aos descumprimentos de apontamentos em
89 2019, sendo que permaneceram em 2020 e 2021, desse modo solicitamos que sejam juntados
90 ao TAC." CRTR 13g Regiao - "Com relagao ao apontamento anterior do exerclcio de 2019 da
91 continuidade administrativa, faz-se necessdria ana Use dos relatorios da equipe tecnica sobre os
92 resultados de 2020 e 2021, bem como supervisao para andlise da continuidade, que ja foi pelo
93 Presidente da CONAFI em abril/2022, na qua! ficou constatado que realmente nao hd
94 continuidade administrativa. Com relagao ao apontamento de 2019 e 2020 sobre o envio das
95 documentagoes, permaneceu a irregularidade em apenas urn trimestre, desse modo observar se
96 continua em 2022, caso permanega, apurar responsabilidades, conforme resolugao 13/2010.
97 Quanto a continuidade administrativa apontada no exercicio de 2019, faz-se necessdria andlise
98 dos relatorios da equipe tecnica sobre os resultados de 2020 e 2021." CRTR 14^ Regiao -
99 "Percebe-se a falta de regularidade na demonstragao da fiscalizagao, que continuou 2021, 

\00permanecendo as irregularidades desde 2018, 2019 e 2020, sugerimos apuragao das
101 responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010, jd deliberado na ATA
102 DA 2* SESSAO DA II REUNI AO P LENAR I A ORDINARIA DE 2021 DO 7? CORPO DE CONSELHEIROS
103 DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE
104 2021 e conforme apontamentos das supervisdes jd realizadas no Regional. Quanta a
105 continuidade administrativa apontada no exercicio de 2019, tambem faz-se necessdria andlise
106 dos relatorios da equipe tecnica sobre os resultados de 2020 e 2021." CRTR 159 Regiao -
107 "Percebe-se a falta de regularidade na demonstragao da fiscalizagao, que continuou 2021,
108 permanecendo as irregularidades desde 2018, 2019 e 2020, sugerimos apuragao das 
\09 responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010, jd deliberado na ATA 
U0 DA 25 SESSAO DA II REUNI AO PLENARIA ORDINARIA DE 2021 DO 75 CORPO DE CONSELHEIROS
111 DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE
112 2021 e conforme apontamentos das supervisdes jd realizadas no Regional. Quanto a
113 continuidade administrativa apontada no exercicio de 2019, tambem faz-se necessdria andlise
114 dos relatorios da equipe tecnica sobre os resultados de 2020 e 2021." CRTR 16g Regiao -
115 "Percebe-se regularidade na demonstragao da fiscalizagao e realizadas justificativas quando
116 necessdria. Quanto a continuidade administrativa apontada no exercicio de 2019, faz se
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117 necessaria andlise dos relatorios da equipe tecnica sobre os resultados de 2020 e 2021. Com
118 relagao ao apontamento de 2019 sobre o projeto, o Regional enviou o solicitado, sendo
119 cumprida demanda do TAC." CRTR17? Regiao - "Percebe-se que permanece o nao cumprimento
120 do projeto sendo realizadas justificativas, entretanto sugerimos que seja dado prazo ao Regional
121 para priorizar a fiscaiizagao e continuidade dos atos fiscalizatorios e, caso permanega, 
\22 sugerimos apurar as responsabilidades, conform e ja de libera do na ATA DA 2g SESSAO DA II
123 REUNI AO PLENARIA ORDINARIA DE 2021 DO 7g CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO
124 NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 21 DEJUNHO DE 2021." CRTR 18g
125 Regiao - "Regional extinto, desse modo observar conclusao da 9g Regiao". CRTR 19g Regiao -
126 "Percebe-se o nao envio das documentagoes e quando enviadas foram fora do prazo,
127 contrariando a resolugao CONTER 13/2010, nos 4 trimestres, sendo realizado ainda mutirao e
128 nao demonstrada continuidade administrativa do mesmo, desse modo, sugerimos apurar as
129 responsabilidades, conforme ja deliberado na ATA DA 2g SESSAO DA II REUNI AO PLENARIA
130 ORDINARIA DE 2021 DO 7g CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS
131 EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 21 DEJUNHO DE 2021." Apos lido o relatorio, o Presidente
132 consulta o Plenario quanto a suspensao dos trabalhos para o almogo tendo em vista o horario,
133 nao havendo objegoes suspendeu-se as atividades as doze boras e trinta e sete minutos para o
134 almofo, com previsao de retorno as quatorze boras e trinta minutos. Retornando as atividades
135 as quatorze boras e quarenta e sete minutos o Presidente abriu para inscricoes de manifestagao,
136 sendo inscrita a Conselheira Silvia Karina, a qual pergunta ao intermediador se houve a
137 realizagao de mutiroes no exercicio de 2022, referentes os apontamentos do exercicio de 2021,
138 e solicita a exibigao em tela dos Memorandos CONAFI 46/2021, 55/2021, 62/2021, 67/2021,
139 74/2021, 85/2021 e 90/2021. Em resposta, o Conselheiro Intermediador responde que os
140 mutiroes realizados em 2022 sao referentes ao piano de trabalho de 2022. Em seguida, passou-
141 se a exposigao em tela dos memorandos solicitados pela Conselheira TR. Silvia Karina. Inscrito o
142 Conselheiro Sandoval Kehrle informa que a medida que o Presidente da CONAFI realizava a
143 leitura do relatorio, realizou o acompanhamento do piano de trabalho da CONAFI exercicios de
144 2021/2022, pontua que alem do relatorio nao apresentar esclarecimentos sobre as agoes, o
145 piano de trabalho aprovado pelo Plenario nao foi seguido a risca, como no caso da supervisao
146 na 13§ Regiao prevista para ser realizada pelo TR. Jorge Chernicharo sendo a supervisao
147 realizada pelo TNR. Marcos Junior, assim, como a supervisao na 15^ Regiao foi realizada pelo
148 Conselheiro TNR. Marcos Junior e nao pelo Conselheiro TR. Antonio Eudes. Informa que no
149 mutirao na 13^ Regiao apontava a notificagao por irregularidade financeira por parte do TR.
150 Luciano Guedes, e que o Memorando CONAFI 18/2022 nao foi dado conhecimento a Diretoria,
151 sendo que o Diretor-Tesoureiro so teve o conhecimento do documento em uma reuniao
152 posterior da diretoria, quando ja havia sido dados os andamentos, informa que recebeu o
153 material apos a solicitagao, sendo encaminhado a ata da reuniao da Diretoria Executiva da 13^
154 Regiao informando o problema que havia ocorrido por conta do sistema da Byte, a relagao de
155 profissionais que tiveram uma insergao de boleto referente a taxa de CIP langado por erro da
156 Byte, bem como o e-mail do Presidente TR. Luciano Guedes questionando a deliberagao da
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157 Diretoria, tendo em vista que nao se tratava de decisao da Reuniao da Diretoria Executiva,
158 aponta que houve falha tendo em vista que se tratava de um despacho do Diretor-Secretario e
159 nao decisao da Diretoria Executiva. Percebe irregularidades em relagao ao cumprimento do
160 piano de trabalho e em relagao ao memorando nao ter sido direcionado a Diretoria Executiva e
161 sim ao Diretor-Secretario que nao deu conhecimento a Diretoria. O Conselheiro TR. Antonio
162 Eudes informa que nao houve o cumprimento do piano de trabalho, pois ele solicitou a troca
163 para a 16s Regiao. Em seguida, o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle esclarece a supervisao na 16§
164 Regiao estava prevista para o ano de 2021, sendo que no caso o apontado e referente ao CRTR
165 15§ Regiao. O Conselheiro TR. Antonio Eudes informa que houve troca de roteiro, em
166 decorrencia do cumprimento da escala do servigo, nao podendo realizar a supervisao naquela
167 data. O Conselheiro TR. Adriano Celio pontua que o piano de trabalho foi aprovado pela
168 Plenaria, e que a ida ao CRTR 13^ Regiao era do Conselheiro TR Jorge Chernicharo, assim, houve
169 o descumprimento do piano de trabalho, solicita explicagao do motive que o TNR. Marcos
170 Junior realizou a supervisao no CRTR 133 Regiao no lugar o Conselheiro TR. Jorge Chernicharo. O
171 Presidente da CONAFI informa que conforme lido, nao foi realizado sem o aval da Diretoria
172 Executiva, e que ao seu ver nao houve dificuldade e, com o intuito de economicidade, houve
173 solicitagao de alteragao do responsavel pela realizagao da supervisao, que foi atendido pela
174 Diretoria Executiva. Esclarece que tudo que foi feito pela CONAFI foi realizado de acordo com o
175 piano de trabalho e que nao realizou nada fora da Resolugao. Quanto a demanda sobre o
176 Presidente do CONTER, elaborou Memorando encaminhando toda a documentagao ao Diretor-
177 Secretario, informa que todos os atos foram realizados de acordo com a legislagao e ciencia da
178 Diretoria Executiva do CONTER. 0 Conselheiro Sandoval Kehrle esclarece que nao estava com
179 duvida e que apenas constatou, em relagao a fala de economicidade, informa que o Conselheiro
180 TNR. Marcos Junior estava designado para ir ao CRTR 23 Regiao, sendo que quern se deslocou
181 foi o Conselheiro TR. Jorge Chernicharo, sendo o Regional de inscrigao do Conselheiro TR.
182 Antonio Eudes. Pontua que tern conhecimentos dos problemas, mas que os conselheiros
183 precisam ter diplomacia. Informa que na epoca que era membro da CONAE cada Conselheiro ia
184 a CORED do seu CRTR. Assim, se o Conselheiro TR. Antonio Eudes tivesse ido ao CRTR 2§ Regiao
185 haveria um menor gasto tendo em vista que o pagamento nao seria de diarias e sim de verba de
186 indenizagao, assim, a esclarece que a economicidade nao e justificada no caso. 0 Conselheiro
187 TR. Antonio Eudes informa que estava previsto para ir ao CRTR 2§ e pediu para nao ir, pois se
188 realizasse um relatorio sem apontamentos de irregularidades seria suspeito, informa que
189 solicitou que nao fosse ao Regional para evitar a sua suspeigao, entende que nao acha
190 interessante o Conselheiro ir ao seu Regional para evitar a caracterizagao de suspeigao. A
191 Conselheira Silvia Karina informa ter dado vistas aos memorandos expostos em tela, e que o
192 Memorando 046/2021 traz a indicagao de solicitagao para realizagao de mutirao nos seguintes
193 CRTRs 12? e 13§ Regiao, e no Memorando 55/2021 se obtem como resposta o deferimento do
194 mutirao na 129 Regiao e nao responde quando sera realizado mutirao na 133 Regiao. Informa
195 que houve mutirao no CRTR 13? Regiao e que deveria constar no relatorio anah'tico da CONAFI,
196 informa que solicitou os trabalhos realizados pela CONAE e CONAFI para ter panorama do
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197trabalho de ambas coordenafoes, pontua que e precise constar que quando a plenaria toma
198 uma decisao, essa decisao e soberana, sendo que no cronograma havia a previsao de qual
199 membro iria realizar a supervisao, entende a possibilidade de ocorrencia de alteragoes, contudo
200 entende a necessidade de tais fatos serem documentados e com conhecimento ao plenario.
201 Entende pelo encaminhamento para apuragao das decisoes de mudan?a do piano de trabalho
202 que foram aprovados pela Diretoria Executiva e que nao chegaram ao conhecimento do
203 plenario, como a supervisao no CRTR 2^ Regiao aprovada para ser realizada pelo TNR. Marcos
204 Junior, sendo realizado pelo TR. Jorge Chernicharo. Por fim, como informado pelo
205 Intermediador, no relatorio, que houve Mutirao na 13? Regiao, solicita que seja informado
206 quando ocorreu o mutirao e quando se deu os deslocamentos. O Conselheiro TR. Adriano Celio
207 pergunta se a CONAFI encaminhou documento para deliberagao do deslocamento do
208 Conselheiro TNR. Marcos Junior para 133 Regiao e se ha documento do TR. Jorge Chernicharo
209 informando a necessidade de substituigao para a realizagao da supervisao. O Conselheiro
210 Intermediador informa a ida a 13? Regiao, contudo nao lembra da data, informa que na reuniao
211 da CONAFI houve declmio do TR. Jorge Chernicharo, sendo redirecionada para ida ao CRTR 14^
212 Regiao e que na reuniao da CONAFI foi decide pela ida dos membros, sem prejuizo para o
213 sistema tendo em vista a aprovagao do deslocamento. A Conselheira Silvia Karina solicita a
214 exposigao da documentagao oficial que referendaram as alteragoes de trechos, para verificar os
215 deslocamentos, se houve cotagao para ambos os Conselheiros (Conselheiro aprovado de acordo
216 com o piano de trabalho e o Conselheiro que realizou o deslocamento). O Presidente ressalta
217 que nao ve apontamentos que justifiquem a nao votagao do relatorio apresentado, e que os
218 debates quanto a atividade fim devem se dar com relagao a eficiencia ou falta da mesma
219 quanto a fiscalizagao, questiona se os documentos solicitados interferem na aprovagao ou nao
220 do relatorio. A Conselheira TR. Silvia Karina informa que a solicitagao das informagoes (o
221 documento solicitando a troca do membro da supervisao, deliberagao da diretoria executiva e o
222 periodo de deslocamento e retorno a origem do membro que executou a supervisao), trata da
223 sua necessidade pessoal para analise necessarias para embasamento em seu voto e sao
224 necessaries para dar embasamento ao seu voto e solicita o prazo de 05 (cinco) dias para o envio
225 do material citado. O Presidente informa que realizou o questionamento quanto aos
226 documentos requeridos pela Conselheira pois alguns documentos constam no processo
227 economicos, dessa forma ha necessidade de se realizar um levantamento do requerido, o que
228 nao seria possivel no presente momento. Contudo, ressalta que assim o levantamento for
229 realizado este sera disponibilizado a todos os Conselheiros. O Conselheiro TR. Adriano Celio
230 questiona quais e quantos dias o Conselheiro TNR. Marcos Junior esteve na sede do CONTER
231 para a elaboragao do relatorio. Sendo informado pela Assessoria que a reuniao da CONAFI foi
232 realizada no penodo de 02 a 06yt)E/2022. q Presidente esclarece que o deslocamento nao foi
233 apenas do Conselheiro Marcos Junior e sim de todos os membros da CONAFI, para a reuniao da
234 Coordenagao. O Conselheiro Intermediador informa que o relatorio foi finalizado de forma
235 remota e que o deslocamento da CONAFI nao foi apenas para a elaboragao do relatorio, sendo
236 desenvolvidas owteas atividades como a analise das documentagoes e projetos. O Presidente
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237 esclarece que o relatorio analftico e o fechamento dos ciclos dos trabalhos. 0 Conselheiro
238 Sandoval Kehrle realiza a seguinte proposi^ao: pela nao aprova?ao do relatorio da CONAFI para
239 que seja aberto sindicancia para apurar o que houve em relagao ao Memorando CONAFI n5
240 1^2022, bem como abertura de sindicancia para apurar o cumprimento do piano de trabalho
241 da CONAFI; e ainda, abertura de sindicancia para apurar os fatos ocorridos no CRTR 13? Regiao
242 em rela?ao a certidao de regularidade expedida ao TR. Luciano Guedes, uma vez que era
243 necessaria para a candidature no pleito eleitoral. Apos, o Presidente deu inicio ao processo de
244 vota?ao das seguintes proposi^oes: 1) aprova?ao do Relatorio Analitico da Coordenagao
245 Nacional de Fiscaliza^ao - CONAFI; e 2) pela nao aprova^ao do relatorio da CONAFI para que
246 seja aberta sindicancia para apurar o que houve em rela$ao ao Memorando CONAFI n?
247 1^022, bem como abertura de sindicancia para apurar o cumprimento do piano de trabalho
248 da CONAFI; e ainda, abertura de sindicancia para apurar os fatos ocorridos no CRTR 133
249 Regiao em rela^ao a certidao de regularidade expedida ao TR. Luciano Guedes, uma vez que
250 era necessaria para a candidature no pleito eleitoral. Em seguida, o Presidente solicita que o
251 audio e a ata da presente sessao sejam anexados aos autos do Procedimento em curso no
252 Ministerio Publico, que versa sobre o abuso de autoridade, bem como nos autos que trata da
253 interferencia de alguns Conselheiros no pleito eleitoral. 0 Conselheiro Intermediador ressalta
254 que o relatorio da CONAFI foi elaborado de acordo com a legislate vigente. Posto em vota?ao
255 decidiu-se por 4 (quatro) votos da Conselheira TR. Silvia Karina Lopes da Silva, Conselheira TR.
256 Vanderleia da Silva, Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado e Conselheiro TR. Sandoval
257 Kehrle a favor da proposi^ao n2 02, 2 (dois) votos, totalizando-se 03 (tres) votos com o
258 Conselheiro Intermediador, sendo dos Conselheiro TR. Antonio Eudes de Oliveira e
259 Conselheiro TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e 01 (uma) absten?ao momentanea do
260 Conselheiro TR. Adriano Celio Dias, devido a problemas de conexao. Nada mais a tratar
261 quinze boras e quarenta e dois minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que^^
262 apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia-
263 DF, is de junho de 2022. Publique-se, cumpra-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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