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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

ATA DA SESSÃO 01!! SESSÃO DA V REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO 1º CORPO 
DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 
1º DE JUNHO DE 2022. 

1 Às vinte e três horas e trinta e seis minutos do dia primeiro do mês de junho do ano de dois mil e 
2 vinte e dois, através do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Primeira Sessão da V Reunião 
3 Plenária Extraordinária de 2022, do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos 
4 em Radiologia, de forma virtual, com base na Resolução CONTER nº 03/2020. Presentes 
5 virtualmente os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente - presente na 
6 modalidade virtual, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretário - presente na 
7 modalidade virtual, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro - presente na Sede, TR. Adriano Célia 
8 Dias - presente na modalidade virtual, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva - presente na 
9 modalidade virtual, TR. Antônio Eudes de Oliveira - presente na Sede, TR. Silvia Karina Lopes da 

10 Silva - presente na Sede, TR. Vanderléia da Silva - presente na Sede e o TNR. Rubens Acosta 
11 Machado - presente na modalidade virtual. Suplente: TR. Luís Gomes da Silva - presente na 
12 modalidade virtual, com direito a voz e sem direito voto, na forma regimental. DA PAUTA: 
13 ASSUNTO: QUESTÃO DE ORDEM SEGUNDO O ART. 76, INCISO Ili DO CPA. O Diretor Presidente 
14 deu início aos trabalhos da V Reunião Plenária Extraordinária de 2022, do 7º Corpo de 
15 Conselheiros do CONTER, consultando o Plenário sobre a possibilidade de interromper os 
16 trabalhos e reiniciar no dia 02 de junho de 2022 às nove horas. Em seguida, o Conselheiro TR. 
17 Sandoval Kehrle informa uma questão de ordem, informando sobre uma denúncia contra os 
18 Diretores Presidente e Secretário e que pelo CPA, art. 76, Ili, a sindicância pode ser instaurada pela 
19 Plenária, no caso de uma denúncia em que os denunciados são membros da Diretoria, aponta que 
20 primeiro houve prevaricação por parte do Presidente. O Presidente questiona ao Conselheiro se a 
21 matéria trata de questão de ordem ou inclusão de pauta. Sendo respondido pelo Conselheiro TR. 
22 Sandoval Kehrle que se trata de uma questão de ordem. O Presidente informa que entende que se 

23 trata que uma questão de inclusão de pauta, questiona se o Conselheiro está propondo o debate 

24 do tema nesta sessão, ressalta que entende que se trata de inclusão de pauta. O Conselheiro TR. 
25 Sandoval Kehrle informa que existe o impedimento do Diretor-Presidente é do Diretor-Secretário 
26 nessa pauta, informa que assim há os 2/3. Após a resposta o Presidente informa que o Conselheiro 

27 TR. Sandoval Kehrle pode conduzir a Plenária. Em seguida, o Conselheiro TR. Antônio Eudes 
28 informa que irá se ausentar da presente sessão em decorrência do horário. O Presidente também 

29 informa que irá se ausentar da sessão. O Conselheiro TR. Adriano Célia informa uma questão de 
30 ordem, que Presidente já abriu a reunião plenária extraordinária, assim a reunião já se encontra 

31 aberta. Em continuidade, o Conselheiro TR. Sandoval Kehrle informa que como na questão de 

32 ordem os Diretores Presidente e Secretário encontram-se impedidos do direito ao voto, informa 
33 que irá apresentar as situações que ocasionaram a questão de ordem, sendo que a primeira foi a 
34 denúncia da Conselheira TR. Silvia Karina que foi ignorada pelos Diretores Presidente e Secretário 

35 do CONTER, quando não pautaram a matéria nas plenárias anteriores, informa que no dia 19 de 
36 abril teceu algumas questões que não foram respondidas relacionadas à plenária anterior, informa 

37 que quando da elaboração da pauta da presente plenária o Diretor-Tesoureiro não teve 
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38 conhecimento, sendo que teve conhecimento da pauta junto com os demais Conselheiros, 
39 informa que no dia OS de maio a Conselheira TR. Silva Karina encaminhou um e-mail solicitando 
40 informações, após o lapso temporal de 33 dias, dos trâmites da denúncia realizada se a mesma 
41 seria pautada em plenária, e ainda no dia 19 de maio a Conselheira reitera a solicitação, para que 
42 a matéria seja pautada para esta reunião plenária. Verifica-se assim o descaso ao Plenário, pois a 
43 denúncia se trata de uma usurpação das prerrogativas do Plenário, pontua ainda que nesta data 
44 deveria também ter sido pautada a homologação do pleito eleitoral, que de acordo com o 
45 calendário eleitoral estava agendada para o dia 1ª de junho de 2022, sendo descumprido pelos 
46 Diretores, Presidente e Secretário, o disposto no calendário eleitoral. Ainda pontua que havia 
47 também a representação do Conselheiro TNR. Rubens Acosta que não foi pautado, tendo que ser 
48 solicitado o sobrestamento da pauta na plenária anterior, bem como há o recurso administrativo 
49 do CRTR 3ª Região contra a decisão da Plenária de março que não foi encaminhada ao relator para 
50 relataria do recurso. Assim, propõe ao Plenário a abertura de duas sindicâncias: 1) para apuração 
51 de atos de prevaricação dos Diretores Presidente e Secretário do CONTER, com a indicação do 
52 Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado como sindicante. O Conselheiro dá ciência ao Plenário 
53 que já realizou uma representação junto ao Ministério Público Federal quanto a esses atos de 
54 prevaricação; e 2) para apuração da usurpação das prerrogativas do Plenário, com a indicação do 
55 Conselheiro TR. Adriano Célio Dias como sindicante. Feitas as proposições o Diretor-Tesoureiro 
56 passa a palavra para o Plenário do CONTER para manifestações. A Conselheira TR. Silvia Karina 
57 pontua que o Conselheiro TR. Antônio Eudes abandonou o Plenário após a abertura da reunião 
58 plenária, bem como constata a saída da sala virtual do Presidente TR. Luciano Guedes, do Diretor-
59 Secretário TR. Mauro Marcelo e o Conselheiro Marcos Junior. A Conselheira Silvia Karina se 
60 manifesta citando o art. 8º, VI, do Código de Decoro do CONTER, pelas condutas dos Conselheiros 
61 que durante toda a plenária causaram diversos embaraços, destaca que foram realizadas apenas 
62 três sessões na reunião plenária ordinária convocada para esta durante mais de treze horas para 
63 realizar o trabalho e que não houve muitos avanços nos trabalhos em decorrência de atuações no 
64 sentido de perturbar a ordem das sessões. O Conselheiro TR. Adriano Célio pontua o desrespeito 
65 dos Conselheiros que abandonaram a RPE após a sua abertura, sendo um ato de desrespeito e 
66 quebra de decoro. O Conselheiro TNR. Rubens Acosta solicita o registro do abandono a reunião 
67 plenária após abertura pelo Presidente TR. Luciano Guedes, pelo Diretor-Secretário Mauro 
68 Marcelo, pelo futuro Presidente da Junta Governativa TR. Antônio Eudes e pelo Presidente da 
69 CONAFI TNR. Marcos Junior. Não havendo mais inscrições abriu-se para a votação. Posto em 
70 votação decidiu-se por 04 (quatro) votos pelo acolhimento da questão de ordem, com a abertura 
71 de sindicâncias, bem como das indicações dos sindicantes TNR. Rubens Acosta Machado e TR. 
72 Adriano Célio Dias, sendo os votos das Conselheiras TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderléia 
73 da Silva e dos Conselheiros TNR. Rubens Acosta Machado e TR. Adriano Célio Dias. A Conselheira 
74 TR. Vanderléia da Silva observa a retirada repentina dos Conselheiros da Sede do CONTER e que se 
75 verifica que não há problemas de conexão ao link da reunião, pois há Conselheiros na sala de 
76 reunião virtual, pontua que se trata de um ato de desrespeito a esta Plenária e aos Conselheiros 
77 da Casa. Após a votação, o Conselheiro TNR. Rubens Acosta, considerando a sua indicação como 
78 sindicante, assim na prerrogativa de sindicante, solicita o afastamento dos Diretores Presidente 
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79 TR. Luciano Guedes e Secretário TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza no prazo regimental de 60 
80 (sessenta) dias, conforme o art. 81 do CPA. Considerando a proposição, o Diretor-Tesoureiro 
81 coloca em votação o afastamento do Diretor-Presidente e do Diretor-Secretário do CONTER, pelo 
82 prazo de 60 (sessenta) dias para apuração dos atos de prevaricação por parte desses diretores, 
83 decidindo-se por 03 (três) votos, totalizando-se 04 (quatro) votos com o Sindicante, pelo 
84 afastamento dos Diretores Presidente e Secretário do CONTER no prazo de 60 (sessenta) dias, 
85 sendo os votos das Conselheiras TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderléia da Silva e do 
86 Conselheiro TR. Adriano Célio Dias Silvia. A Conselheira TR. Silvia Karina registra o voto pelo 
87 acolhimento da proposição do Sindicante, informa que quando foi apresentada a questão de 
88 ordem todos os citados simplesmente abandonaram a plenária como mais uma demonstração de 
89 que não respeitam às decisões desta plenária, como não deram seguimento a diversas pautas em 
90 reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, bem como o ocorrido durante todo este dia, claro 
91 descaso com o Plenário. Em seguida, o Conselheiro TR. Adriano Célio, considerando a indicação 
92 como Sindicante, solicita o afastamento dos Conselheiros TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza, 
93 TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Luciano Guedes, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva e TR. Jorge 
94 Chernicharo por 60 (sessenta) dias. Posto em votação, decidiu-se por 03 (três) votos, totalizando-
95 se 04 (quatro) votos com o Sindicante, pelo acolhimento da proposição do Sindicante, sendo os 
96 votos das Conselheiras TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderléia da Silva e do Conselheiro 
97 TNR. Rubens Acosta Machado. O Diretor-Tesoureiro informa que diante do afastamento dos cinco 
98 Conselheiros se faz necessário a recomposição do Plenário e consequentemente da Diretoria 
99 Executiva para que possa findar o mandato no dia 03 de junho de 2022. O Conselheiro TNR. 

100 Rubens Acosta pergunta se o Conselheiro Luis Gomes não assumiria a efetividade na presente 
101 sessão com direito a voto. O Diretor-Tesoureiro esclarece que a efetividade deveria ter ocorrido 
102 antes da questão de ordem, assim não será possível a sua efetividade na presente sessão. 
103 Contudo, será realizada a recomposição do Plenário, assim diante da efetividade serão 
104 convocados os Conselheiros TR. Lúcia Helena Solha, TR. Luís Gomes da Silva, TNR. Marcos José 
105 Fraga Nunes e TR. Carlos Alberto Rodembusch para assumirem a efetividade. Assim, recomposta a 
106 Plenária do CONTER, a partir deste momento os referidos conselheiros são efetivados em 
107 substituição aos Conselheiros afastados por sessenta dias. Sendo que o Conselheiro TR. Luís 
108 Gomes foi convocado para esta reunião plenária, passa a assumir a efetividade na presente 
109 sessão. Considerando a necessidade de recomposição da Diretoria Executiva, passa-se a 
11 O recomposição dos cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Secretário do CONTER até o final do 
111 mandato, passando-se para a eleição ao cargo de Presidente, a Conselheira TR. Silvia Karina 
112 informa que o mandato se encerra em dois dias e se a recomposição seria para finalizar os dois 
113 dias. O Diretor-Tesoureiro confirma que a recomposição será até o encerramento do mandato, 
114 visando dar continuidade aos trabalhos administrativos nos dois dias. Considerando a resposta, a 
115 Conselheira TR. Silvia Karina se candidata ao cargo de Diretora-Presidente. Posto em votação, 
116 decidiu-se por 05 (cinco) votos, totalizando-se 06 (seis) votos com a Conselheira TR. Silvia Karina 
117 Lopes da Silva, pela recomposição do cargo de Diretora-Presidente do CONTER pela Conselheira 
118 TR. Silvia Karina Lopes da Silva como, sendo os votos dos Conselheiros TR. Vanderléia da Silva, 
119 TNR. Rubens Acosta Machado, TR. Adriano Célio Dias, TR. Luís Gomes da Silva e TR. Sandoval 
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120 Kehrle. Em seguida, passa-se a votação para o cargo de Diretor-Secretário, a Conselheira TR. 
121 Vanderléia da Silva informa que considerando que a recomposição será para os dois dias, ela se 
122 candidata ao cargo de Diretora-Secretária do CONTER. Posto em votação, decidiu-se por 05 
123 (cinco) votos, totalizando-se 06 (seis) votos com a Conselheira TR. Vanderléia da Silva, pela 
124 recomposição do cargo de Diretora-Secretária do CONTER pela Conselheira TR. Vanderléia da 
125 Silva sendo os votos dos Conselheiros TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TNR. Rubens Acosta 
126 Machado, TR. Adriano Célio Dias, TR. Luís Gomes da Silva e TR. Sandoval Kehrle. Recomposta a 
127 Diretoria Executiva do CONTER, o Diretor-Tesoureiro passa a palavra à Presidente TR. Silvia Karina 
128 Lopes da Silva, que considerando o horário consulta o plenário quanto à suspensão dos trabalhos 
129 com retorno dos trabalhos da plenária a partir do dia 02 de junho de 2022, a partir das 12 horas, 
130 considerando a apresentação do relatório da CTC a ser apresentado. O Conselheiro TNR. Rubens 
131 Acosta propõe o retorno às 14 horas do dia 02 de junho de 2022, tendo em vista a necessidade de 
132 realizar a convocação dos Conselheiros que assumiram a efetividade. O Conselheiro TR. Sandoval 
133 Kehrle sugere que a convocação dos Conselheiros para a continuação desta reunião plenária 
134 extraordinária na sexta-feira, dia 03 de junho de 2022, a partir das 09 horas. O Conselheiro TNR. 
135 Rubens Acosta pontua que será necessário realizar a eleição para Presidente da Junta Governativa, 
136 tendo em vista o afastamento do Conselheiro TR. Antônio Eudes. O Conselheiro TR. Sandoval 
137 Kehrle informa que a matéria poderá ser incluída em pauta na reunião. A Conselheira TR. Silvia 
138 Karina concorda com a continuidade da RPE na sexta-feira, tendo em vista a necessidade de 
139 organização das atividades. A Coordenadora Executiva consulta sobre a convocação para a 
140 plenária a ser realizada no dia 03 de junho de 2022. Sendo esclarecido pela Presidente que será 
141 para a continuidade da plenária, sendo esta mesma plenária, que será continuada na sexta-feira. A 
142 Presidente consulta o Plenário quanto à suspensão dos trabalhos, não havendo objeções, 
143 suspendeu-se a V Reunião Plenária Extraordinária de 2022 à meia noite e trinta minutos do dia 02 
144 de junho de 2022, com previsão de retorno à reunião no dia 03 de junho de 2022 a partir das 09 
145 horas. Nada mais a tratar às meia noite e trinta minutos foi encerrada a sessão e lavrada a 
146 presente Ata. Brasília-DF, 02 de junho de 2022. Publique-se, cumpra-
14 7 se .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TR. LUCIANO GUEDES TR. MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA 

,?Jp )ÂllrJ_ . 
TR. SANDOVAL KEHRLE TR. ADRIANO CÉLIO DIAS 
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TR. LVIA INA LOPES - ~lVA' TR. ANTÔNIO EUDES DE OLIVEIRA 

TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA 

TR. LUÍS GOMES DA SILVA TNR. RUBENS ACOSTA MACHADO 
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