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ATA DA 061! SESSÃO DA V REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO 7Q CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 
03 DE JUNHO DE 2022. 

1 Às dez horas e cinquenta e sete minutos do dia três do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
2 dois, através do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Sexta Sessão da V Reunião Plenária 
3 Extraordinária de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em 
4 Radiologia, de forma virtual, com base na Resolução CONTER nº 03/2020. Presentes virtualmente 
5 os Conselheiros Efetivos: TR. Silvia Karina Lopes da Silva - Diretora-Presidenta, TR. Vanderléia da 
6 Silva - Diretora-Secretária, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Célia Dias e TNR. 
7 Rubens Acosta Machado. Suplente: TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na 
8 forma regimental, considerando a ausência justificada da Conselheira Efetiva TR. Lúcia Helena 
9 Solha. Convidado: TR. Mário César Manduca. DA PAUTA: INCLUSÃO - PROTOCOLO CONTER nQ 

1 O 1385/2022, SUBSCRITO PELA CONSELHEIRA TR. VANDERLÉIA, A QUAL ENCAMINHA DENÚNCIA 
1 l CONTRA COMISSÃO DE ÉTICA E RELATÓRIO PAD: 190/2020. Conselheiro lntermediador: TR. 
12 Adriano Célio Dias. Em continuidade a Diretora Presidenta apresentou o objeto da pauta e informa 
13 o envio de inclusões aos Conselheiros através de e-mail, sendo as mesmas aprovadas por dois 
14 terços, conforme Regimento Interno. Informa ainda ao Plenário a presença do Sr. José Roberto 
15 Magalhães Pereira no lobby da sala virtual, não havendo oposição do lntermediador e do Plenário 
16 quanto sua participação, e em seguida, o profissional passa a sua apresentação, informando que é 
17 técnico em radiologia desde 1983, trabalha na vigilância sanitária no estado do Paraná e ainda que 
18 é membro tesoureiro da Asstrospar - Associação dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia da 
19 Paraná. Após, a Presidenta passa a palavra ao Conselheiro lntermediador, o qual após análise do 
20 material encaminhado no Protocolo CONTER nº 1385/2022 (defesa da Conselheira Vanderléia, 
21 livro diário e razão da Asstrospar, comprovante de situação de saúde, ata e demais relacionados}, 
22 sendo subscrito pela Conselheira Vanderléia da Silva, passa a manifestação seguinte: "O Processo 
23 Administrativo CONTER n2 190/2019, versa sobre irregularidades na prestação de Contas do 
24 Evento da ASTROSPAR, em face da denunciante. Destaca-se, que a Conselheira realmente 
25 demonstra no próprio PAD de forma robusta que se incumbiu de prestar contas, mesmo não sendo 
26 a Conselheira a responsável legal por tal demonstração. Notasse através dos documentos expostos 
27 no processo que, fora até mesmo formalizado a prestação de contas pela mesma, inclusive com 
28 ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS temporânea do desenvolvimento dos seus trabalhos. Assim, a 
29 denunciante se incumbiu de todas as formas possíveis demonstrar a sua boa-fé nas vias do referido 
30 processo, demonstra que o PAD 190/2020 nem sequer menciona quais os valores recebidos pela 
31 TR. VANDERLEIA, e de que se tratavam, e quais desses valores foram ordenados pela denunciante. 
32 O relatório do PAD e a decisão da Comissão não indicou motivos suficientes para ratificar a 
33 conduta da TR. VANDERLÉIA SILVA que tipificasse condutas quebra de decoro ou infrações éticas, 
34 apenas meras conjecturas que careceram de aspecto fático e comprobatório, que em nenhum 
35 momento foi indicado nas decisões combatidas. Ao contrário entendo, conforme as atas e toda 
36 prestação de contas demonstrada, não houve realização de ORDENAÇÃO DE DESPESAS pela TR. 
37 VANDERLÉIA SILVA. A mesma ocupou apenas um cargo administrativo, designado para meras 
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38 condutas de representagao e deste CONTER, bem como integrava a base coordenadora a epoca do
39 referido evento, e nao como Presidents do EVENTO como alegado no VOTO DO RELATOR, copiado.
40 Assim, exagera o relator em alegar que ocupando cargo de COORDENAQAO, a TR. VANDERLEIA
41 SILVA teria obrigagdes legais de apresentar a prestagao de contas e teria sido conivente com atos
42 arbitrdrios, indicando imputagao do Art 4?, o que este relator nao vislumbra nos autos do PAD
43 190/2020 e nem e indicado qua! os beneficios teriam sido constatados para a denunciante.
44 Ainda mais, nao encontrei nos autos indlcios de que a TR. VANDERLEIA SILVA, tenha realizado quais
45 fatos tipificados como crimes de improbidade ou contra a administragao publica, nao sendo ao ver
46 deste relator imputagao pelo Art 8, III do CDE. Outra observagao que fago, sobre o requerimento do
47 denunciante, para verificagao, que a Conselheira, encaminhou a prestagao de CONTAS conforms
48 ata para o CRTR10, que era o unico responsdvel para a referida prestagao, sendo os seus gestores
49 os ordenadores das despesas do referido evento. Entendendo esta relatora, que nao poderia a TR,
50 VANDERLEIA DIAS, ser compelida a demonstrar prestagao de contas a qua! nao ordenou despesas e
51 nao e obrigada por lei a faze-la, e urn excesso rigoroso cobrar de quern nao tern dever legal por
52 parte desta casa. Em continuidade, analisando o inteiro tear deste processo, verifica-se, que a
53 Comissao de Etica, Decoro e Responsabilidade por Atos de Gestao, competente para instruir o feito,
54 entregou o Relatorio Conclusivo, informam que a confirmaram ocorrencia da atos improprios pela
55 denunciante, tendo que nao indicam quais pormenorizados, apenas alegam que a mesma recebeu
56 valores e nao prestou contas. Desta feita, o Processo Administrative 190/2020, encontra-se regular
57 com restrita obediencia aos principios constitucionais estabelecidos no artigo 37 da Constituigao
58 Federal de 1988, porem nao trouxe a verdade pratica do referido processo, em prejuizo a
59 denunciante. De modo, conclui-se o presente relatorio, no sentido de dada a decisao do voto do
60 RELATOR e da Comissao de etica, nao condiz com a verdade processual demonstrada nos autos do
61 PAD 190/2020 pela TR. VANDERLEIA SILVA, concluisse ainda que estava membro da CE de fato
62 impedido de atuar neste processo, apos declaragao de fatos ocorridos conforme TCOs demonstram
63 uma passive! parcialidade em relagao a imputada, que de fato podem macular as decisoes. Porfim
64 indica, pela revogagao da decisao do PLENARIO que condenou a denunciante, para urn novo
65 julgamento do PAD 190/2020, de forma imparcial e sem mdculas. Em seguida conclui este relator
66 que nao vislumbrou no PAD 190/2020 indicios que designem condutas com fato tipico de quebra de
67 DECORO, nem atos de improbidade administrativa, ao contrdrio, a TR. VANDERLEIA SILVA mesmo
68 sem dever legal de prestar contas teve a lisura de por si, demonstrar de forma eficaz a lisura nas
69 suas condutas. Porfim, indica que se abra apuragao e responsabilidade quanto aos atos praticados
70 pelo membro relator e os membros impedidos da Comissao de etica profissional, que deram causa
71 a uma condenagao baseada em meras conjectures sem base fatica. E como relato". Apos leitura, o
72 Intermediador questiona ao Sr. Jose Magalhaes, apresentado acima, se a Conselheira TR.
73 Vanderleia da Silva, em algum momento foi ordenadora de despesa, sendo respondido que a conta
74 para o evento foi aberta atraves do CONTER e todas as despesas do evento foram realizadas
75 atraves do CNPJ da Asstrospar. O Intermediador questiona ainda se houve apresenta?ao de
76 prestagao de contas por parte da TR. Vanderleia da Silva, sendo respondido pelo Sr. Jose
77 Magalhaes que a Asstrospar informou todas as verbas recebidas e utilizadas e foram apresentadas
78 atraves de prestagao de contas com a presenga da TR. Vanderleia da Silva. A Presidente informa a
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79 presenga, na sala virtual, do Dr. Andrey Gomes - OAB PA 19270, recem contratado pelo CONTER e
80 do Conselheiro TR. Luis Gomes. Em seguida, houve queda de conexao de internet e apos
81 normaliza?ao, a Presidente cita que a epoca do julgamento do PAD n^ 190/2020 e destaca que o
82 Plenario nao recebeu todo material necessario para analise completa, pois quern recede para essa
83 analise minuciosa e o relator, inclusive com apoio tecnico quando solicitado e que me Plenaria no
84 mes de abril/2022 quando pautada uma materia que se conecta com o PAD em questao e apos
85 leitura minuciosa observou uma ata importante na defesa. Cita ainda que o SCI do CONTER
86 apontou a conta especi'fica o evento e por fim, que se houve falha na relatoria entende que a
87 mesma deve ser revista e reparada. Em seguida, a Presidente abriu para manifestagdes, nao
88 havendo inscritos e entao passa a palavra ao Intermediador, o qual passa a seguinte manifestagao:
89 "Como voto, com ocorrencia da demonstragao robusta da prestagao de contas nos autos do PAD
90 190/2020, demonstra que a TR. VANDERLEIA SILVA teve boa-fe com a coisa publico. Assim houve a
91 constatagao de que o parecer indica atos temerarios, que nao cuidou de prestar as informagdes e
92 alegagdes que trouxessem a verdade fdtica dos autos, imprestdvel para a realizagao da justiga.
93 Assim, indica que seja reanalisado a DECISAO DO PLENARIO, para a haja a desconstituigao da
94 condenagao da conselheiro TR. VANDERLEIA SILVA, por nao haver indicias comprobatorios para sua
95 condenagao. Apurar as condutas que levaram a condenagao injusta da TR. VANDERLEIA SILVA, com
96 a devida retratagao da sua condenagao. E o voto a ser proferido." O Conselheiro Sandoval Kehrle
97 questiona a Assessoria Jundica presente se a demanda cabe a relatoria ou a intermediagao. Em
98 seguida, a Presidente ainda faz urn breve historico dos andamentos dos autos em questao e ratifica
99 o questionamento do Diretor-Tesoureiro. O Assessor jurfdico do CONTER, Dr. Andrey Gomes

100 explica que as materias devem ser centralizadas e direcionadas a um relator, pois, o anteriormente
101 nomeado se encontra afastado. A Assessora jundica Dra. Myriam Lins cita que deve haver um
102 direcionamento a um outro relator em razao do afastamento do anterior, podendo o Plenario
103 definir a questao. A Presidente consulta ao Plenario se poderia ser feita a adequagao acerca da
104 possibilidade da relatoria, sendo indicado o Conselheiro TR. Adriano Celio por observar que a
105 manifestagao apresentada esta bem embasada e completa, nao havendo oposigao do Plenario
106 quanto a nomeagao da relatoria, nomeando-se entao o Conselheiro Adriano Celio como relator da
107 materia em questao. Apos discussao e nomeagao do Conselheiro TR. Adriano como relator, posto
108 em votagao a manifestagao e voto apresentado pelo relator Adriano Celio, decidiu-se por 02 
109(duas) abstengoes dos Conselheiros Luis Gomes e Gilvan Serafim e 02 (dois) votos dos
110 Conselheiros Sandoval Kehrle e Rubens Acosta, totalizando-se 03 (tres) votos com o relator,
111 aprovando-se entao seu relatorio. Nada mais a tratar as onze horas e cinquenta minutos foi
112 encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os
113 Conselheiros participantes do Plenario. Brasllia-DF, 03 de junho de 2022. Publique-
114 se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TR. ADRIANO CELIO DIASTR. SANDOVAL KEHRLE
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TR. SILVIA KARINA LOPES DA SILVA TR.VANDERLEIA DA SILVA

TR. LUIS GOMES DA SILVATNR. RUBENS ACOSTA MACHADO

JOSE ROBERTO MAGALHAES PEREIRATR. GILVAN SERAFIM DE SOUZA
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