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ATA DA 43 SESSAO DA II REUNIAO PLEIMARIA ORDINARIA DE 2022 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 
I® DEJUNHO DE 2022.

1 As dezessete horas e vinte e nove 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 Quarta Sessao da II Reuniao Plenaria
3 Ordinaria de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia,
4 de forma virtual, com base na Resolu?ao CONTER n2 03^2020. Presentes virtualmente os
5 Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo Limeira de
6 Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Celio Dias, TNR.
7 Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR.
8 Vanderleia da Silva e o TNR. Rubens Acosta Machado. Suplente: TR. Luis Gomes da Silva, com direito
9 a voz e sem direito voto, na forma regimental. DA PAUTA: RELATORIO ESTRATEGICO ANUAL DE

10 GESTAO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ART. 45, B, DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER.
11 Conselheiro Intermediador: TR. Luciano Guedes. Em continuidade o Diretor Presidente apresentou
12 o objeto da pauta e apresenta o relatorio ao Plenario, informando que o relatorio foi elaborado de
13 acordo com as informagoes dos setores do CONTER. Em seguida, consulta o Plenario quanto a
14 possibilidade de o Gerente Administrative, Sr. Alberto Lopes de Barros, realizar a leitura do relatorio,
15 nao havendo objegoes, passa-se a palavra para o Sr. Alberto, o qual explica que se trata de um
16 relatorio extenso tendo em vista que foi elaborado por todos os setores do CONTER e
17 primeiramente realiza um agradecimento a Casa pela confianga pelos trabalhos desenvolvidos ate o 
ISmomento, informa que ira apresentar o relatorio de forma resumida, passando por cada setor.
19 Assim, passa-se a apresentagao com a exposigao do relatorio em tela. Apos, o Presidente pontua
20 questoes referentes as demandas, atividades remotas, a carencia da internet na regiao da Sede do
21 CONTER, o fluxo documental e a necessidade de melhorias administrativas da gestao. O Conselheiro
22 Adriano Celio questiona se havera a apresentagao do relatorio estrategico anual, constante do art.
23 45, b, do Regimento Interne do CONTER. O Presidente esclarece que o relatorio apresenta as
24 demandas dos setores. Em seguida, o Sr. Alberto Barros informa que o relatorio foi elaborado por
25 cada setor descrevendo as atividades desenvolvidas durante a gestao. Em seguida, a Coordenadora
26 Executiva Sra. Barbara informa que foi elaborado um compilado, e que nao seria necessario elaborar
27 uma estrategia para uma futura gestao. Assim, informa que o relatorio nao apresenta os projetos
28 em sua totalidade tendo em vista que sera uma nova gestao que ira executar. Apos, o Presidente
29 abriu para inscrigoes de manifestagao, sendo inscrito o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle que informa
30 que o relatorio de gestao referente aos trabalhos desenvolvidos durante a gestao e o relatorio
31 previsto na alfnea "e" do art. 45. 0 Presidente informa que neste caso houve a coincidencia do
32 encerramento da gestao e reuniao plenaria ordinaria de junho, assim entende pela apresentagao do
33 parecer da CTC almea "b" cumulada com a almea "e". A Conselheira Silvia Karina pontua que na
34 reuniao plenaria ordinaria de junho e prevista a apresentagao do relatorio estrategico anual,
35 informa que e necessario que haja a apresentagao do relatorio estrategico anual, entende que esta
36 faltando 02 (dois) relatorios - relatorio estrategico anual de gestao e o relatorio de finalizagao dos
37 trabalhos da gestao. O Presidente concorda que o relatorio estrategico apresentado nesta sessao
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38 deve apontar as sugestoes, quanto aos relatorios da CTC e o relatorio da finalizagao dos trabalhos
39 consulta o Diretor-Tesoureiro. 0 Conselheiro TR. Sandoval Kehrle informa que consultou a CTC sobre
40 a prestagao de contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, bem como sobre o
41 parecer sobre o exerdcio de 2021 e que no caso em discussao seria um parecer do penodo do final
42 de 2019 a junho de 2022. O Presidente propoe complementar o relatorio para ser apresentado e
43 submetido a analise do Plenario no dia 02 de junho de 2022. Em seguida a Conselheira TR. Silvia
44 Karina apresenta a seguinte proposigao: "Conforme Regimento Interno do CONTER deverio ser
45 apresentado o Relatorio Estrategico Anual de Gestao, foi pautado Relatorio de Gestao, que
46 descumpre a pauta ordinaria do Rl desta casa; proponho que o Plano de Trabalho da gestao seja
47 realizado pela Junta Governativa, aprazando 30 (trinta) dias para cumprir Rl. Proponho ainda que
48 seja apurado as condutas que ocasionaram o nao cumprimento do Rl desta casa, sendo
49 equivocadamente pautado em contradigao as necessidades da ordinaria de junho". Feitas as
50 proposigoes o Presidente deu im'cio ao processo de votagao das seguintes proposigoes: 1)
51 complementagao do relatorio para ser apresentado e submetido a analise do Plenario no dia 02
52 de junho de 2022; e 2) conforme Regimento Interno do CONTER deveria ser apresentado o
53 Relatorio Estrategico Anual de Gestao, foi pautado Relatorio de Gestao, que descumpre a pauta
54 ordinaria do Rl desta casa; proponho que o Plano de Trabalho da gestao seja realizado pela Junta
55 Governativa, aprazando 30 (trinta) dias para cumprir Rl. Proponho ainda que seja apurado as
56 condutas que ocasionaram o nao cumprimento do Rl desta casa, sendo equivocadamente
57 pautado em contradigao as necessidades da ordinaria de junho. Posto em votagao, decidiu-se por
58 04 (quatro) votos a favor da proposigao n- 02, sendo os votos dos Conselheiros TNR. Rubens
59 Acosta Machado, TR. Vanderleia da Silva, TR. Adriano Celio Dias e TR. Silvia Karina Lopes da Silva
60 e 03 (tres) votos a favor da proposigao n2 01, sendo os votos dos Conselheiros TR. Antonio Eudes
61 de Oliveira, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva e TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e ainda 01
62 (uma) abstengao do Conselheiro TR. Sandoval Kehrle. 0 Conselheiro TNR. Rubens Acosta solicita o
63 envio do audio e video da reuniao plenaria desta data para todos os Conselheiros presentes. Nada
64 mais a tratar passa-se a leitura das atas da 1^, sendo esta, aprovada por unanimidade. Durante a
65 leitura da ata da sessao foram reabertos os debates sobre a apresentagao do relatorio. 0 Diretor-
66 Presidente solicita que o Diretor-Tesoureiro entre em contato com o Presidente da CTC para
67 averiguar a possibilidade de continuidade da 39 sessao. 0 Conselheiro TR. Sandoval Kehrle consulta
68 o Presidente da CTC, via WhatsApp, Sr. Odair Dutra, o qual informa que so podera realizar a leitura
69 do relatorio amanha (02/06), as 12h. 0 Diretor-Presidente questiona se haveria a possibilidade de
70 envio do relatorio para leitura por parte de algum conselheiro, sendo esclarecido pelo Diretor-
71 Tesoureiro que o Presidente da CTC nao esta em casa, o que impossibilita o envio do relatorio. O
72 Presidente esclarece que a Plenaria Ordinaria esta marcada para o dia de hoje e que caso a materia
73 seja apreciada em dia posterior devera ser realizada a inclusao de pauta, caso a Conselheira TR.
74 Silvia Karina nao faga o enquadramento do Sr. Odair Dutra por quebra de decoro ou algo nesse
75 sentido pela nao apresentagao do relatorio, nos mesmos moldes ao relatorio estrategico anual de
76 gestao da Diretoria Executiva. A Conselheira TR. Silvia Karina informa que nao pode entender o
77 comentario o Presidente como brincadeira, sendo respondido pelo Diretor-Presidente que nao se
78 trata de uma brincadeira. A Conselheira TR. Silvia Karina solicita que conste em ata que conforme o
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79 Regimento Interne, os Conselheiros tem o direito de manifestar as suas proposi?6es e tem o dever
80 de respeitar as manifestagoes de proposi?6es de quaisquer outros Conselheiros. A Conselheira alega
81 que esta sendo desrespeitada no Plenario pelo Presidente da Casa e pelo Diretor-Secretario e que
82 ela esta sendo coagida e exposta e que isso se chama violencia poh'tica de genera. 0 Diretor-
83 Presidente expoe que esta clara a falta de isonomia de alguns Conselheiros com rela?ao aos
84 encaminhamentos face aos relatorios das sessoes anteriores, o que e uma forma de fugir das reais
85 finalidades dos debates e que a Conselheira TR. Silvia Karina utiliza do autoritarismo, prepotencia,
86 arrogancia e, ainda, se vitimiza por nao ter conteudo para debater. Assim, entende que a referida
87 Conselheira se utiliza de subterfugios para fugir dos debates. O Presidente acrescenta que nao se
88 sente intimidado e fara os debates sem qualquer vitimismo. A Conselheira TR. Silvia Karina solicita a
89 grava?ao da presente sessao. 0 Conselheira TR. Maura Marcelo informa que se sente representado
90 na palavra do Presidente e que condutas de vitimismo nao irao funcionar nesta Plenaria e solicita
91 que seja seguido o mesmo encaminhamento que a Conselheira TR. Silvia Karina dirigiu a Diretoria
92 Executiva do CONTER na decisao relativa a 4^ sessao e, ainda, que a documenta?ao seja direcionada
93 ao MPF. 0 Conselheira TNR. Marcos Junior pactua com a palavra do Presidente em todos os
94 sentidos. A Conselheira TR. Silvia Karina sugere que a pauta seja retomada na Reuniao Plenaria
95 Extraordinaria, a partir das 12h, considerando que o Presidente da CTC informou via WhatsApp que
96 o relatorio esta pronto e que estava pautado para um horario diverse do qual foi aberto a 3^ sessao
97 devido a problemas de conexao. 0 Conselheira TR. Maura Marcelo solicita que o pedido do
98 Presidente da CTC seja feito formalmente. A Conselheira TR. Silva Karina informa que o contato com
99 o Presidente da CTC foi realizado a pedido do Diretor-Presidente do CONTER e com ciencia de todos

100 os demais Conselheiros e acrescenta que a aprecia?ao do relatorio nao foi realizada na 3^ sessao por
101 conta do atraso daquela sessao devido a problemas tecnicos. A Coordenadora Executiva, Sra.
102 Barbara Cabral, solicita esclarecimentos a Assessoria Jun'dica do CONTER sobre em qual sessao o
103 objeto da ata deveria constar, sendo esclarecido pela assessora jun'dica Dra. Jacquelyne Pinheiro
104 que devera ser na 4^ sessao, considerando que esta ainda nao foi finalizada. Ato continue, a
105 Conselheira TR. Silvia Karina informa que acolhe a solicita?ao do Presidente da CTC, qual seja,
106 apreciagao da materia na RPE de amanha (02^)6) e solicita que a referida sugestao seja posta em
107 votagao. Em seguida, passa-se a leitura da presente ata, sendo aprovada por aclamagao. As vinte e
108 uma horas e quarenta e seis minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e
109 aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia-DF, l9 de junho
110 de 2022. Publique-se, cumpra-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. MAURO MARCELO^MEIRAJDE SOUZATR. LUCIANO GUEDES
vV
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TR. ADRIANO CELIO DIASTR. SANDOVAL KEHRLE
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TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

DES DE OLIVEIRATR. Al TR. VAN IA DA SILVA

TR. LUIS GOMES DA SILVATNR. RUBENS ACOSTA MACHADO
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