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ATA DA 23 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 quinze boras e quarenta e tres minutos do dia primeiro do mes de junho do ano de dois mil e
2 vinte e dois, atraves do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Segunda Sessao da II Reuniao
3 Plenaria Ordinaria de 2022, do 79 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
4 Radiologia, de forma virtual, com base na Resolucao CONTER n9 03/2020. 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 presente
8 em Sede, TR. Silvia Karina Lopes da Silva presente em Sede, TR. Vanderleia da Silva presente em
9 Sede e o TNR. Rubens Acosta Machado. Suplente: TR. Luis Gomes da Silva, com direito a voz e

10 sem direito voto, na forma regimental. DA PAUTA: RELATORIO ANALITICO DA COORDENA£AO
11 NACIONAL DE EDUCA£AO (CONAE) - ART. 45, B, DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER.
12 Conselheira Intermediadora: TR. Vanderleia da Silva - Em continuidade, o Diretor Presidente
13 passa a palavra a Conselheira Intermediadora, Presidenta da CONAE, TR. Vanderleia da Silva, a
14 qual passa a leitura do relatorio e conclusao, conforme segue: "Com relagao ao planejamento
15 nao e possi'vel para esta presidenta coordenar, orientar e fiscalizar as agdes do Sistema Nacional
16 de Educagao do Sistema CONTER/CRTR's nos Regionais, as razdes obvias foram demonstradas
17 acima. Os regionais nao conseguiram demonstrar os projetos conforme padronizado e
18 solicitados posto que a Coordenagao nao obteve resposta sequer se foram oficiados. Desse
19 modo, para medir os reals resultados de todos os Regionais, os mesmos precisam: Executor os
20 roteiros conforme os projetos, as excegdes devem ser justificadas em relatorio; Informar o
21 quantitative total de estabelecimento nos projetos; Informar os processes gerados a partir da
22 fiscalizagao e nao todos os processes gerados pelo CRTR; Monitorar da notificagao e autuagdo
23 ate ao arquivamento, ou seja, gerir todo o processo fiscalizatorio; Informar sobre a continuidade
24 no relatorio do trimestre posterior e nao no proprio trimestre; Evidencia-se que antes de tudo e
25 necessdrio que a Conae tenha respeitado seu Plano de Trabalho, votado e aprovado pelo
26 plenario da Casa. E com igual importancia que a diretoria executive execute o deliberado e
27 promova as condigdes objetivas indispensaveis ao trabalho desta que e uma coordenagao
28 fundamental para o crescimento, consolidagao e valorizagdo da profissdo da radiologia. Em
29 seguida, a Coordenadora da CONAE informa que devido a nao realizacao da reuniao da referida
30 coordenagao, entende que e necessario a explanagao referente aos trabalhos realizados pela
31 antiga Coordenadora, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, a qual passa a leitura do seu relatorio e
32 conclusao, conforme segue: "Conclusao: Foram extraidas as principals agdes desenvolvidas pela
33 CONAE desde a sua criagao. Certamente outras agdes importantes nao foram relatadas em
34 fungdo de que esse documento objetivou mostrar os itens mais relevantes definidos e
35 executados durante os 8 anos de existencia da CONAE bem como, retratar a situagao das
36 COREDs. Pelo tempo de vida e pel as agdes jd executed as tragadas neste Relatorio, nota-se que a
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37 CONAE contribuiu para o processo de organizagao do Sistema CONTER/CRTR's mediante o
38 desenvolvimento de agoes que fortaleceram os Congressos Regionais e os Nacionais,
39 contribuindo na elaboragao de minutas, na redagao da Proposta de Diretrizes Curriculares
40 Nacionais do Tecnico e Tecnologo e respectivos Itinerdrios Formativos, na organizagao das
41 COREDs e recentemente, com o desafio de dar continuidade a Revista Cientifica do CONFER. No
42 entanto, infelizmente, como relatado em varias agoes, a partir de fevereiro de 2021 houve am
43 desmonte paulatino da estrutura da CONAE e das COREDs. Primeiramente a demissao do
44 Assessor da Coordenagao e nao houve a contratagao de outra pessoa para exercer estas
45 fungdes. Posteriormente e possi'vel notar que apos as reunioes ocorridas no ano de 2021 e ate
46 maio de 2022 os encaminhamentos deliberados pela CONAE nao foram viabilizados pela
47 Diretor-Presidente. Agao semelhante pode ser percebida em dezembro de 2021, quando o
48 Diretor-Secretario Mauro Marcelo utilizou-se de dados que contrastam com o levantamento
49 feito pelo entao Assessor Educacional em 2019, 2020 e 2021 Prof. Joao R. A. dos Santos, como
50 elencados nos itens "f" e "g" do ponto 4 deste documento. Esses dados foram enviados por um
51 "documento" ao Diretor-Presidente sem data, numeragao e tampouco sem nenhuma tipificagao
52 da Correspondencia Oficial, ou seja, nao se sabe se era memoranda ou qualquer outra
53 qualificagao. Neste "documento" o Diretor-Secretario informou as COREDs e os anos que as
54 mesmas nao tiveram nenhuma atuagao, a saber: - 2017: 2?, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 9g, 10g, llg,
55 12g,13g, 16g, 17g, 18g e 19g. - 2018: 2g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g, 9g, 10g, 12g, 16g, 17g, 18g e 19g. -
56 2019: 2g, 4g, 5g, 7g, 8g, 9g, 10g, 15g, 16g, 17g, 18g e 19g. - 2020: 2g, 4g, 5g, 9g, 10g, 13g, 15g,
57 16g, 17g, 18g e 19g. - 2021: 2g, 4g, 5g, 9g, 10g, 13g, 15g, 16g, 17g, 18g e 19g. Os dados enviados
58 pelas COREDs em Janeiro de 2021, pelo entao Assessor Educacional, os quais foram solicitados
59 por meio do Oficio Confer 077/2019 continham: a) Relatorio dos Projetos realizados entre Janeiro
60 a dezembro de 2018; Janeiro a dezembro de 2019; Janeiro a dezembro de 2020 e Janeiro a
61 dezembro de 2021; b) Portaria de instituigao da atual CORED - nome, fungao, e-mail e telefone
62 com DD dos membros da CORED; c) envio dos projetos em arquivo editdvel. Apenas para
63 exemplificar, segundo os dados recebidos oficialmente, a CORED da 6g Regiao realizou projetos
64 em 2018 e 2019, os fez dentro do formato solicitado e tinha a portaria de nomeagao. As
65 conclusdes do relatorio do respectivo Diretor apontam que a respectiva CORED nao teve
66 nenhuma atuagao, o que torna as suas conclusdes incompativeis com os dos enviados pelas
67 COREDs desde 2017. Por fim e preciso referenciar o exposto em dezembro de 2021 no relatorio
68 da 38g reuniao da Conae, a ultima realizada na modalidade presencial. Discussao sobre a
69 necessidade de retomar a Assessoria Educacional do CONFER, para apoio as atividades da
70 CONAE, especialmente para atendimento as demandas de Brasilia, para isto, foi solicitada uma
71 reuniao com a Diretoria Executiva do CONFER .Acompanhamento dos desdobramentos dos
72 oficios (todos ainda sem resposta): Confer 1558/2021 ao Secretario da SEFEC-MEC solicitando
73 intersegao para que a Portaria Interministerial 07/2021 seja republicada acrescentando a
74 Camara Fecnica em Fecnologia Radiologica; Confer 1664/2021 a Diretoria-Geral do INCA,
75 solicitando a insergao dos profissionais das tecnicas radiologicas no processo seletivo previsto no
76 Edital 03/2021; Elaboradas respostas as solicitagoes do Instituto Cariri, solicitados pelo Diretor
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77 Secretario, sobre solicitagao de parecer favoravel aos seus certificados de diplomagao por
78 competencias, Oficio 044/2021; Resposta ao Ofi'cio 036/2021 do FCFAS, sobre retomada de
79 estudos sobre cursos no modalidade EaD; Resposta ao Ofi'cio CRTR lg Regiao sobre regras para
80 envio de trabalhos cientificos. Explanagao do Prof. Wollinger sobre as Diretrizes Curriculares
81 Nacionais da Educagao Profissional Tecnica e Tecnologica (tramitagao e perspectiva de votagao
82 pelo Conselho Nacional de Educagao/CNE); Reuniao com o Diretor-Tesoureiro para tratar das
83 Especializagdes no Sistema CONTER-CRTR. Pauta com os diretores Secretario e Tesoureiro do
84 CONFER questdes de ordem administrative afetas a pasta da educagao, no sentido de
85 coiaboragdo com o bom andamento dos trabalhos futures. Atender a demanda da Diretoria
86 Executiva sobre as especializagdes tecnicas dos inscritos no Sistema CONTER-CRTR. Apds longo
87 debate, entende-se que as diretrizes curriculares serao importantes instrumentos para evitar
88 processes judiciais. Recomendagdo d Diretoria Executiva para que encaminhe, a Secretaria-
89 Executiva do Conselho Nacional de Educagao, oficio solicitando informagdes acerca da
90 tramitagao do projeto de diretrizes curriculares dos cursos tecnico e tecnologico em radiologia.
91 Argumentagao para a Diretoria Executiva sobre a necessidade da Assessoria Educacional para o
92 CONFER e apoio as atividades CONAE, especialmente aqueles que exigem presenga em eventos
93 e participagao em fdruns, por exemplo: Participagdo no forum de conselhos profissionais;
94 Participagao no forum de profissdes da saude, FCFAS; Representor a CONAE em atividades e
95 articulagdes que acontecem em Brasilia; Dominar e manter-se atualizado nas normativas
96 educacionais nacionais; Acompanhamento junto ao Conselho Nacional de Educagao na
97 tramitagao das diretrizes curriculares nacionais para os cursos tecnicos e tecnoldgicos;
98 Acompanhamento das revisdes dos Catalogos Nacionais dos cursos tecnicos e superiores de
99 tecnologia junto d SETEC-MEC; Articulagao permanente junto as CORED para encaminhar

100 demandas, articular atividades e sistematizar relatorios para acompanhamento da CONAE;
101 Secretarior as reunides da CONAE provendo encaminhamento as definigdes e atividades entre
102 reunides. Proposta de conteudo para uma cartilha a CORED, como um tutorial, para aprimorar o
103 fIuxo de informagdes entre CONAE e CORED, estimulando as boas prdticas e incentivando
104 iniciativas educacionais no Sistema CONTER-CRTR. Estrutura basica no ANEXO a este relatorio.
105 Envio de oficio d Diretoria do CONFER em resposta ao Despacho Presidencial de 05/11/2021, no
106 qual encaminha d CONAE para andlise e manifestagdo quanto ao Relatorio de Coordenagao
107 FCFAS, bienio 2017 a 2019. Incluida tambem a justificative de retorno da fungao de Assessoria
108 Educacional para a CONAE, com os argumentos apresentados aos diretores participantes da
109 sessdo de 07/12. Considerando a necessidade de continuidade das atividades da CONAE ao
110 longo de 2022, discutimos e propomos um planejamento, considerando a necessidade de
111 provisao de orgamento para a Diretoria do CONTER, especialmente para passagens e didrias,
112 encaminhado por oficio a diretoria. A reuniao da CONAE com as CORED nos dias 19 e 20 de
113 janeiro de 2022, visava a estimular o desenvolvimento de atividades nos regionais, prestando
114 orientagdes e informagdes para o desenvolvimento das atividades ao longo do ano. Proposta de
115 Atividades e datas para o ano de 2022: Quatro reunides ordindrias da CONAE presencias em
116 Brasilia: Reuniao de fevereiro: 07, 08 e 09 (deslocamento dia 06/32); Reuniao de maio: 11, 12 e
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11713 (deslocamento em 10/03) Reuniao de Setembro: 14, 15 e 16 (deslocamento em 13/07);
118 Reuniao e dezembro: 05, 06 e 07 (deslocamento em 04/12); Uma reuniao virtual com as CORED
119 dias 20 e 21 de julho de 2022 pela manha. Pauta: Relatorio das atividades ja desenvolvidas e 
\20 planejadas; apresentagao do fluxo de trabalho; indicagao dos projetos estruturantes para o
121 exerdcio seguinte. Agoes estrategicas para o ano de 2022 sao: Tramitagao das diretrizes
122 curriculares nacionais para os cursos tecnico e de tecnologia, acompanhamento atento a pauta
123 do CNE para participar das consultas publicas ou oitivas; Desenvolvimento do acordo com a
124 ABEND!, a partir dos resultados dos debates com a Camara Tecnica da area; Apropriar-se dos
125 desdobramentos da Lei 14.222/2021 quando CNEN passa a ser Autoridade Nacional de
126 Seguranga Nuclear (ANSN), a partir de 01 Janeiro de 2022; Uma agao importante e garantir que
127 toda a comunicagao com a CONAE seja compartilhada no e-mail da secretaria Marilucia Lopes
128 evitando o lapso temporal entre chegada de demandas e encaminhamento as suas solugdes.
129 ANEXO: Orientagao as CORED (Proposta de Tutorial) - Visando o fortalecimento do Since e a
130 integragao com a fiscalizagao, em especial pela difusao do Codigo de Etica da Radiologic. O
131 Plano de Trabalho do Since, realizard agoes e tragard estrategias que promovam de maneira
132 direta ou indiretamente, agoes conjuntas entre as pastas da educagao e da fiscalizagao
133 (Coreds/Corefis). 1 - Propondo como exemplo trabalhos voltados a tornar as agoes do Sinae, 
\24 visiveis aos profissionais das tecnicas radioldgicas, aos estudantes e aos gestores, conforme
135 metas apresentadas para realizagao no exerdcio de 2022, as Coreds deverao realizar projetos
136 estruturantes. Reiterando que a construgao/fortalecimento do Sinae e urn trabalho educacional
137 constante e permanente o Plano de Trabalho da Sinae, as Coreds executarao os projetos abaixo
138 apds a aprovagao em seu regional. ESTRUTURANTES: 1) Apresentar estrategias para a Diretoria-
139 Executive do Regional, a fim de estabelecer parcerias com as Secretarias Estaduais de Educagao,
140 Secretaria de Ciencia e Tecnologia e Conselhos Estaduais de Educagao para fazer parte da
141 Comissao que emanara Parecer (mesmo opinativo) sobre a abertura (credenciamento) e
142 renovagao de credenciamento de Cursos de nivel Tecnico e Superior de Tecnologia a luz dos
143 criterios definidos no Catdlogo Nacional dos Cursos Tecnicos e no Catdlogo Nacional dos Cursos
144 Superiores de Radiologia em vigencia. 2) Promover, em conjunto com a Diretoria-Executiva do
145 Regional, eventos dirigidos aos Coordenadores de Cursos Tecnicos e Superiores de Tecnologia,
146 sobre metodologias ativas e legislagdes (educacional e deontologica); 3) Propor para a Diretoria-
147 Executive do Regional a execugao de agoes de qualificagao para a atuagao dos SATRs por meio
148 de capacitagdes por jurisdigao ou regionais, visando a melhoria da oferta dos servigos
149 radiologicos. 4) Realizar, em conjunto com a Diretoria-Executiva do Regional, cursos e
150 capacitagdes com base no funcionamento e estrutura das Revistas do CONTER, como, por
151 exemplo, escrever e realizar pesquisas a fim de atrair coordenadores e alunos para escreverem
152 os artigos a serem publicados nas mesmas. 5) Propor para a Diretoria-Executiva do Regional a
153 realizagao de palestra conjunto com um membra da Corefi para os alunos dos cursos Tecnicos e
154 Tecnologicos sobre a importdncia da fiscalizagao (articulagao Corefi-Cored) e difusao do Codigo
155 de Etica Profissional da Radiologia. 6) Organizar eventos sobre o funcionamento e estrutura da
156 Revista Cientifica do CONTER, a fim de atrair coordenadores e alunos para escreverem os
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157 artigos. 7) Preencher os formularies modelo, sendo um projeto para cada formutario, a ser
158 enviado a CONAE. 8) As CORED deverao apresentar relatorios trimestrais das atividades
159 realizadas. A CONAE encerra este trabalho louvando as centenas e milhares de profissionais que
160 militam em favor da educagao e resistem a todos os ataques sofridos em nova inauguragao de
161 um tempo em que a educagao nao estivesse em ultimo piano. Agradecimentos especiais d todas
162 e todos que participaram e seguem nas Coordenagoes Regionais de Educagao, aos membros que
163 participaram de toda vida desta Conae. Em name dos professores Francisco Cordao, Paulo
164 Wollinger, Crissia Fontainha, Cdtia Benevides, Heber, Cristiano Lira e Aline Cantudria.
165 Agradecemos a todos!" Apos a Coordenadora da CONAE, passa ao que segue: "Conclui-se que,
166 por fim que mesmo diante dos desafios a Conae conseguiu neste periodo, quando teve apoio
167 institucional, exercer o que Ihe foi atribuido posto o grande numero de profissionais motivados d
168 educagao continuada e com desejo de realizar grandes agoes na radiologia. Ante o exposto, 
\ 69 solicita os seguintes encaminhamentos: 1) Pela aprovagao do relatorio apresentado pela
170 conselheira Silvia Karina; 2) Pela aprovagao do relatorio da presidenta da Conae, Vanderleia da
171 Silva e 3) Pela apuragao das condutas dos Diretoria Executiva quanto ao cumprimento do Plano
172 de Trabalho da Coordenagao e o cumprimento das determinagdes do Plendrio a partir da
173 aprovagao dele, ocorrida em plenaria do mes de dezembro de 2021." Apos apresentagao dos
174 relatorios, o Presidente abriu para inscrigoes de manifestagao, sendo inscrito o Conselheiro
175 Marcos Junior, o qual entende que o relatorio apresentado nao foi tecnico e sim de
176 requerimentos e reclamagoes e ainda questiona se o mesmo foi enviado com antecedencia,
177 bem como questiona se a visita da Coordenadora anterior ao CRTR 15a Regiao tambem estava
178 no planejamento da CONAE. Por fim, solicita o envio das atas e relatorios dos trabalhos da
179 CONAE dos ultimos anos. Em seguida, o Conselheiro Mauro Marcelo, pontua que houveram
180 mudangas dos membros da CONAE e cita que a Coordenadora atual da CONAE nao o representa
181 e ainda solicita que seja anexada a presente ata, o Memorando CONAE 041/2021 acerca do
182 Relatorio da Conae, realizada de 06 a 08 de dezembro de 2021, bem como planilha com dados
183 das Coreds, bem como a Planilha com analise e manifestagao deste conselheiro considerando o 
184resultado dos levantamentos dos projetos dos ultimos 4 (quatro) anos. A Coordenadora da
185 CONAE cita sua solicitagao da dilagao do prazo de entrega do relatorio em questao para a
186 entrega na presente data, pois nao houve tempo habil para feitura do relatorio e ainda cita a
187 nao realizagao de reuniao para tratar sobre a materia. O Presidente solicita vistas das
188 documentagoes apresentadas por ate 02 (duas) horas. 0 Conselheiro Marcos Junior informa que 
189o relatorio nao passou pelo procedimento padrao do fluxo documental do CONTER e nem
190 enviado em tempo habil e cita que gostaria de apuragao de decoro para verificar a
191 responsabilidade, caso o relatorio seja aprovado. O Conselheiro Mauro Marcelo solicita que seja
192 enviado o presente relatorio a todos os Conselheiros, bem como cita que nao foi enviado
193 antecipadamente e se for aprovado, quer a responsabilizagao por decoro, uma vez que deve
194 haver a isonomia. A Conselheira Silvia Karina, entende que o Presidente tern direito, assim, as 
195demais pautas seguiriam enquanto o conselheiro faz vistas. O Presidente solicita que seja 
196 juntado e enviado aos conselheiros copia do processo economico que consta os deslocamentos
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197 dos conselheiros, que eram membros da CONAE, para o evento sul-sudeste e, ainda, o
198 quantitative dos trabalhos realizados. Solicita ainda os relatorios de visitas realizados pela
199 CONAE no penodo de 2017 em diante e das atas da CONAE, a partir de 2017, bem como, das
200 atas do Comite da revista cientifica e que a documentagao seja encaminhada no prazo
201 regimental de 05 (cinco) dias. A Conselheira Silvia Karina cita que as documentagoes solicitadas
202 pelo conselheiro, na condigao de Presidente, sempre estiveram a sua disposi^ao. Sobre as visitas
203 questionadas pelo Conselheiro Marcos Junior, estao documentadas e ainda que recebeu
204 despacho da presidencia parabenizando os trabalhos realizados pela CONAE. Para esclarecer,
205 sobre o projeto de visitas em 2018, cita que este projeto foi inicial apresentado e aprovado pelo
206 CONTER para sequencia aos trabalhos da SINAE com objetivos esclarecidos e cita que nao ha
207 prejuizo no encaminhamento do material solicitado. O Presidente solicita o encaminhamento da
208 documentagao aos demais Conselheiros e ainda que o futuro diretor-tesoureiro do CONTER -
209 Conselheiro Marcos Junior faga os devidos encaminhamentos. O Conselheiro Sandoval Kehrle
210 cita que existe decisao do Plenario sobre quern sera o tesoureiro da junta governativa e salvo
211 engano, o CONTER nao recebeu nenhuma decisao judicial e nem passou pelo Plenario sobre a
212 nomeafao do Conselheiro Marcos Junior como tesoureiro e solicita apuragao da quebra de
213 decoro por parte do Presidente do CONTER. O Diretor Presidente entende as razoes do atual
214 Tesoureiro do CONTER, mas entende que seu direito a voz esta sendo cerceado e ainda cita que,
215 regimentalmente, como conselheiro desta Casa, se manifestou conforme posigao juridica 
216baseada em parecer jundico, cita ainda que realizou peti?ao junto ao Ministerio Publico para
217 que o orgao tome as devidas providencias quanto aos procedimentos de elei^ao da junta
218 governativa e, por fim, cita tentative de abuse de autoridade por parte do Conselheiro Sandoval
219 Kehrle. As dezessete horas e vinte e quatro minutos foi sobrestada a presente ata para envio do
220 material aos Conselheiros. Retornando-se os trabalhos as vinte e uma horas e quarenta e nove
221 minutos, apos analise do relatorio, o Presidente questiona se as CORED's expedem notifica?6es
222 ou autuagoes. O Conselheiro Adriano Celio entende que a pergunta e irrelevante. A
223 Coordenadora da CONAE informa que desconhece a materia. O Presidente solicita a
224 Coordenagao que exponha a pagina n^ 04 do relatorio apresentado pela CONAE, conforme
225 consta a seguinte redagao: "Desse modo, para medir os reals resultados de todos os Regionais,
226 os mesmos precisam: Executor os roteiros conforme os projetos, as excegoes devem ser
227 justificadas em relatorio; Informar o quantitativo total de estabelecimento nos projetos;
228 Informar os processes gerados a partir da fiscalizagao e nao todos os processes gerados pelo
229 CRTR; Monitorar da notificagao e autuagao ate ao arquivamento, ou seja, gerir todo o processo
230 fiscalizatorio; Informar sobre a continuidade no relatorio do trimestre posterior e nao no proprio
231 trimestre; Evidencia-se que antes de tudo e necessario que a Conae tenha respeitado seu Plano
232 de Trabalho, votado e aprovado pelo plenario da Casa. E com igual importancia que a diretoria
233 executive execute o deliberado e promova as condigoes objetivas indispensdveis ao trabalho
234 desta que e uma coordenagao fundamental para o crescimento, consolidagao e valorizagao da
235 profissao da radiologia. Conclui-se que, por fim que mesmo diante dos desafios a Conae
236 conseguiu neste penodo, quando teve apoio institucional, exercer o que Ihefoi atribuido posto o
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237 grande numero de profissionais motivados a educagao continuada e com desejo de realizar
238 grandes agoes na radiologia." Apos exposigao da materia, menciona o artigo 28 do Regimento
239 interno, paragrafo 65 e informa que ao realizar a leitura nao conseguiu vislumbrar quais as
240 medidas necessarias para melhorias, conforme preve o artigo mencionado e, ainda que o
241 relatorio nao apresenta qual a real situa?ao dos CRTR's e apresenta termos vagos, sem
242 apresentagao dos obstaculos e providencias adotadas pela CONAE e por fim cita dados
243 financeiros referente a orgamentos da CONAE, conforme segue: "Plano de Trabalho da CONAE
244 para 2022: 30 passagens aereas no valor total de R$ 79.512,30, 12 didrias para cada um dos
245 membros no valor total de R$ 98.350,12, o total geral do piano de trabalho e de R$ 177.862,18 e
246 de modo que considerando todo periodo do mandate do 7g corpo de conselheiros foi de R$
247 889.310,09." O Presidente ainda entende que o debate deve ser aprofundado para que a
248 CONAE possa cumprir seu papel de competencia. Cita ainda que a Resolu^ao que criou o Comite
249 da Revista nao foi homologada pelo Plenario durante a gestao anterior. O Conselheiro Mauro
250 Marcelo, cita que em relagao ao relatorio nao houveram apontamentos tecnicos e precisos e
251 entende que os Regionais nao cumprem o seu papel na educa?ao e nao houve apontamento
252 por parte da CONAE e solicita que sejam encaminhados os documentos em sua totalidade a
253 todos os Conselheiros, sendo: o Memorando Conae N5 0041/2021, acerca do Relatorio da
254 Conae, realizada de 06 a 08 de dezembro de 2021, bem como planilha enviada pela CONAE com
255 dados das CORED's, planilha com analise e manifestagao deste conselheiro considerando o
256 resultado dos levantamentos dos projetos dos ultimos 4 (quatro) anos, sendo lido pelo
257 Conselheiro o seguinte texto: "(2017): 2g Regiao - CRTR informa que a Cored do CRTR nao
258 realizou atividades no periodo de 2017 a 2021. OFICIO 18/2021 de 23/09/2021; 10g Regiao nao
259 possui Cored. (2018): 2g Regiao * CRTR informa que a Cored do CRTR nao realizou atividades
260 periodo de 2017 a 2021. OFICIO 18/2021 de 23/09/2021; Repetidas informagoes de 2017 do
261 CRTR 8g regiao. (2019): 2g Regiao - CRTR informa que a Cored do CRTR nao realizou atividades
262 no periodo de 2017 a 2021. Repetidos informagoes de 2017 do CRTR 8g regiao. (2020): 2g Regiao
263 - CRTR informa que a Cored do CRTR nao realizou atividades no periodo de 2017 a 2021. OFICIO
264 18/2021 de 23/39/2021; CRTR 15 informa a dificuldade em compor Cored - Of. CRTR/15 ng
265 594/2021 de 14/10/2021. Este regional nao possui Cored. (2021): 2g Regiao - CRTR informa que a
266 Cored do CRTR nao realizou atividades no periodo de 2017 a 2021. OFICIO 18/2021 de
267 23/39/2021. Em maio/2021 solicitou dilatagao de prazo para indicar membros da Cored,
268 alegando razoes medicos. Nao enviou os projetos para 2021; CRTR 15g informa a dificuldade em
269 compor Cored - Of. CRTR/15 ng 594/2021 de 14/10/2021. Este regional nao possui Cored; CRTR
270 18 Nao enviou documentagao. Informou atraves do oficio 106/2021, estd sem Cored e nao
271 conseguiu criar Projeto. Em setembro/2021 informou que nao realizou nenhum projeto. CRTR'S
272 SEM NENHUMA ATUAtfAO E INFORMAL AO: 2017: 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 9g, 10g, llg, 12g,13g,
273 16g, 17g, 18g e 19g. 2018: 2g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g, 9g, 10g, 12g, 16g, 17g, 18g e 19g. 2019: 2g, 4g,
274 5g, 7g, 8g, 9g, 10g, 15g, 16g, 17g, 18g e 19g. 2020: 2g, 4g, 5g, 9g, 10g, 13g, 15g, 16g, 17g, 18g e
275 19g. 2021: 2g, 4g, 5g, 9g, 10g, 13g, 15g, 16g, 17g, 18g e 19g. Em analise dos documentos a mim
276 encaminhados pela assessoria CONFER na data do dia 22/12/2021 com os dados da CONAE

fit

(o/x 61) 3326-9374/3051-6500

L-l__ *
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n° 03 - Nucleo Bandeirante/DF •r"CEP 71.736-201 - Tel 

e-mail: conter@conter.qov.br home page:

r

mailto:conter@conter.qov.br


CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

277 sobre as atividades das CORED's dos regionais." O Conselheiro Adriano Celio ratifica as palavras
278 do Conselheiro Mauro Marcelo onde o mesmo cita que a Plenaria e soberana e ainda entende
279 que todo Sistema deve seguir as decisoes da mesma. O Presidente cita que este Plenario deve
280 dar explicagoes aos profissionais acerca dos valores gastos pela Coordenagao e que o relatorio
281 apresentado contempla apenas despesas com diarias e deslocamentos dos membros da referida
282 Coordenacao, sendo que nao constam melhorias sistemicas contrariando o Art. 28, paragrafo 69
283 do Regimento Interne. Cita ainda que o Tesoureiro se manifestou pela realizagao de reuniao
284 virtual da CONAE. A Conselheira Silvia Karina explica que houveram obstaculos para realizagao
285 do relatorio, conforme dito pela Coordenadora da CONAE e que agoes elencadas nao
286 aconteceram em sua totalidade e faz urn breve historico dos trabalhos realizados nos anos de
287 2017 ate o presente. Cita ainda que os relatorios foram entregues a tempo, bem como os
288 demais expedientes direcionadas a Diretoria, os quais diversas vezes nao foram deliberados.
289 Cita ainda falta de apoio com excegao dos colaboradores que sempre executaram suas
290 demandas com louvor e por fim, cita que o piano de trabalho da CONAE foi aprovado, porem,
291 nao executado. 0 Conselheiro Mauro Marcelo realiza a leitura de trechos de seu relatorio
292 referente aos Regionais e a nao entrega de resultados ou projetos por parte dos mesmos. 0
293 Presidente entende que esta claro que o relatorio do CONAE nao atende ao interesse publico e
294 que os apontamentos necessaries nao foram contemplados no relatorio e frisa seu
295 posicionamento acerca da reprovagao do relatorio da CONAE por nao atender ao interesse
296 publico, conforme constante no paragrafo 65 do artigo 28, e por fim, cita o previsto na almea b,
297 do artigo 45, ambos presentes no Regimento Interne do CONTER. Apos os debates, seguem as
298 seguintes proposigoes: Proposigao 01 - Pela aprovagao do relatorio apresentado pela
299 Conselheira Silvia Karina, pela aprovagao do relatorio da presidenta da Conae, Vanderleia da
300 Silva e pela apuragao das condutas dos Diretoria Executiva quanto ao cumprimento do Plano de
301 Trabalho da Coordenagao e o cumprimento das determinagoes do Plenario a partir da
302 aprovagao dele, ocorrida em plenaria do mes de dezembro de 2021 e Proposigao 02 -
303 reprovagao do relatorio da CONAE por nao atender ao interesse publico, conforme constante no
304 paragrafo 6e do artigo 28, e ainda o previsto na almea b, do artigo 45, ambos presentes no
305 Regimento Interne do CONTER, uma vez que no relatorio analftico em questao nao apresentou
306 medidas necessarias de adequagoes ou melhorias do Sistema Nacional de Educagao. Feitos os
307 devidos esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor Presidente deu imcio ao processo de
308 votagao, onde decidiu-se por 03 (tres) votes na proposigao 01, sendo dos Conselheiros Rubens
309 Acosta, Adriano Celio e Silvia Karina, totalizando-se 04 (quatro) votos com a Intermediadora,
310 01 (um) voto do Conselheiro Mauro Marcelo na proposigao 02, justificando seu voto onde o
311 mesmo jamais iria votar contra Resolugao, Regimento Interne ou qualquer norma desta Casa,
312 indo de encontro ao juramento feito ao tomar posse no 72 Corpo de Conselheiros do CONTER,
313 02 (duas) abstengoes dos Conselheiros Antonio Eudes e Sandoval Kehrle e 01 (uma) abstengao
314 por ausencia do Conselheiro Marcos Junior. Em seguida, passa-se a leitura da presente ata,
315 sendo lida e aprovada por aclamagao. Nada mais a tratar as vinte e tres horas e trinta e cinco
316 minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada
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317 portodos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia, DF, 12 de junho de 2022. Publique-
318 se, cumpra-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. MAUTR. LUCIANO GUEDES M^RCELO/pMEipA DE SOUZA

r

TR. ADRIANO CEUO DIASTR. SANDOVAL KEHRLE

TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

TR. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA TR. VANDERLEIA DA SILVA

TR. LUIS GOMES DA SILVATNR. RUBENS ACOSTA MACHADO
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