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ATA DA 02- SESSAO DA I REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2022 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 07 
DE FEVEREIRO DE 2022.

1 As nove horas e cinquenta e um minutos do dia sete do mes de fevereiro do ano de dois mil e
2 vinte e dois, atraves do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Segunda Sessao da I Reuniao
3 Plenaria Extraordinaria de 2022 - Inctusao de Paula, do 75 Corpo de Conselheiros do Conselho
4 Nacional de Tecnicos em Radiologia, de forma virtual, com base na Resolu^ao CONTER n2 03/2020.
5 Presentes virtualmente os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR.
6 Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro,
7 TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva,
8 TNR. Rubens Acosta Machado e TR. Vanderleia da Silva. Registra-se ainda a presenga do
9 Conselheiro Suplente: TR. Jorge Chernicharo, com direito a voz e a voto, considerando a ausencia

10 justificada do Conselheiro TR. Adriano Celio Dias. DA PAUTA: INCLUSAO - QUESTOES DE ORDEM
11 NO QUE CONCERNE AO CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 64 E 65 DO REGIMENTO ELEITORAL POR
12 PARTE DAS COMISSOES ELEITORAIS. Intermediador: TNR. Rubens Acosta Machado. Em
13 continuidade o Diretor-Presidente apresentou o objeto da inclusao de pauta, passando a palavra
14 ao Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado, o qual informa que a solicitagao de inclusao de
15 pauta decorre da representagao do interesse coletivo de todas as inscrigoes de candidates a
16 conselheiros para o nacional e regional, na tentative de evitar danos a eleigao por falta de quorum
17 nos respectivos regionais e nacional. Cita a ocorrencia de varias irregularidades verificadas durante
18 a inscrigao para as eleigoes, dentre elas: reuniao da Comissao Eleitoral com a presenga minima dos
19 membros, sem a presenga de advogados, atas sem assinatura, atas que nao foram publicadas, nao
20 observancia aos arts. 64 e 65 do Regimento Eleitoral, em relagao ao prazo de 02 (dois) dias para
21 sanear as pendencias, que as Comissoes Eleitorais nao respeitaram as provisoes do Regimento
22 Eleitoral, quanto as solicitagoes de certidoes e visando a busca de uma solugao para evitar
23 problemas que poderao ocorrer, o que podera causar prejulzo para a eleigao, sendo que uma
24 solugao seria a reformulagao do calendario eleitoral, com a indicagao de novos prazos para
25 apresentagao da documentagao. Sendo o seguinte texto da solicitagao de inclusao de pauta: “Eu,
26 Conselheiro TNR Rubens Acosta Machado, CPF 49980203072, solicito ao Egregio Plenaria do
27 CONTER a inclusao de pauta na I RPE do dia 07/02/2022, para tratar de questdes de ordem no que
28 concerne ao cumprimento dos artigos 64 e 65 do Regimento Eleitoral por parte das Comissoes
29 Eleitorais. Considerando os textos abaixo: DOS REGISTROS DOS CANDIDATOS E DA IMPUGN A/AO -
30 Art. 64. A Comissao Eleitoral apreciara os pedidos de candidature, proferindo decisao pela
31 procedendo ou improcedencia no prazo fixado no calendario eleitoral. Art. 65. Constatada a
32 necessidade de esclarecimentos dos documentos apresentados para registro da candidatura, a
33 Comissao Eleitoral concederd prazo de ate 2 (dois) dias corridas para o candidate sanear a
34 pendencia. O que tern causado grande controversies, por todos os candidatos impugnados que
35 esperavam pela oportunidade de sanear as pendencias antes mesmo de ser necessario recorrer a
36 CNRE. A maioria das Comissoes Eleitorais apresentaram de imediato o indeferimento de
37 candidaturas de forma generica, sem apontar necessariamente as pendencias. Dessa forma
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38 tambem atropelou o artigo 64 que se ref ere a procedendo ou nao de coda candidatura, a
39 solicitagao de esclarecimentos acerca das documentagoes apresentadas e a possibilidade de
40 sanear tais pendencies por parte do candidato. Considerando que pode haver Inclusao de Pauta
41 com o voto de % dos conselheiros de maneira virtual, na forma oral e anotada em ATA para
42 inclusao desta Pauta, embora que ja ha esta previsao no e-mail enviado a todos os Conselheiros.
43 Assinam esta Solicitagao de Pauta os conselheiros: Rubens Acosta Machado, Sandoval Kehrle, Silvia
44 Karina Lopes Da Silva, Jorge Chernicharo, Vanderleia Da Silva e Antonio Eudes prefere sustentar na
45 forma oral". Apos explanagao da inclusao de pauta, o Presidente abriu para inscrigdes de
46 manifestagao, inscrita a Conselheira Silvia Karina pontua que a reformulagao dos prazos devera ser
47 realizada pela Comissao de Recurso Eleitoral, e nao pelo Plenario do CONTER, sendo que se o
48 Plenario decidir pela reformulagao que devera solicitar a Comissao de Recursos Eleitoral. Em
49 seguida, o Conselheiro TNR. Rubens Acosta realiza a seguinte proposigao: solicitar a Comissao
50 Nacional de Recurso Eleitoral que estipule nova data para apresenta<pao das documentagoes
51 pendentes para a inscrigao dos candidates, conforme os arts. 44, 60, 64 e 65 do Regimento
52 Eleitoral, com a elaboragao de novo calendario eleitoral. Em seguida, a Conselheira Silvia Karina se
53 manifesta informando que entende que nao caberia na proposigao do Conselheiro Rubens Acosta,
54 o art. 60 do Regimento Eleitoral. O Conselheiro Rubens Acosta ainda pontua que o deferimento
55 final das candidaturas ocorrera no dia 18 de margo de 2022, e que ha tempo para rever a
56 apresentagao da documentagao, em seguida o Conselheiro informa que adere a proposigao da
57 Conselheira Silva Karina, assim a suprime da sua proposigao o art. 60 do Regimento Eleitoral. O
58 Conselheiro Jorge Chernicharo solicita a manifestagao da Assessoria Juridica quanto a materia, em
59 atengao a solicitagao, o Presidente realiza consulta ao Plenario do CONTER, nao havendo objegoes
60 realiza-se consulta a Assessora Juridica, Dra. Jacquelyne Alves Pinheiro, a qual realiza explanagoes
61 acerca dos arts. 64 e 65 do Regimento Eleitoral, referentes a oportunidade para os candidates
62 apresentarem a complementagao da documentagao apresentada, pontua o cuidado no debate
63 dessa materia em assuntos que poderiam ser tratados via recurso, para nao extrapolar os limites e
64 para nao cometer o abuse de poder (desvio de poder ou excesso de poder), quanto a readequagao
65 do calendario eleitoral informa que nao podera ser alterado prazo para realizar as eieigoes e a
66 homologagao do pleito, e que se ocorrer a reformulagao do calendario pela Comissao de Recurso
67 os atos que ja foram realizados nao poderiam ser revistos, e que a revisao dos atos so ocorreria se
68 houvessem atos irregulares (atos nulos), apenas nos casos de vicios de regularidade, sendo que a
69 reformulagao do calendario so se aplicaria para os atos futures. Em seguida, o Presidente em
70 atengao a solicitagao da Conselheira Silvia Karina solicita esclarecimentos quanto aos arts. 43 e 44
71 do Regimento Eleitoral, sendo explanado pela Assessora Dra. Jacquelyne Alves Pinheiro que
72 quanto a aplicagao de penalidades para eventuais irregularidades durante o pleito eleitoral devem
73 ser motivadas, ressalta que a Assessoria Juridica do CONTER nao teve acesso as decisoes das
74 Comissoes Eleitorais, isto e, as motivagoes dos indeferimentos, e que a ampla defesa e
75 contraditorio ocorrerao apos a publicagao da decisao com prazo de 02 (dois) dias para
76 apresentagao de recurso. O Conselheiro Rubens Acosta questiona a Assessora Dra. Jacquelyne
77 Alves Pinheiro que no regimento eleitoral anterior o candidato poderia apresentar a
78 documentagao faltante antes do recurso, e que ha casos em que Comissao Eleitoral deferiu a
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79 candidatura apos o saneamento das pendencias no dia 02 de fevereiro de 2022 e que o candidate
80 nao pode ser prejudicado no caso de dupla interpretagao. Em seguida o Assessor Jun'dico Dr.
81 Marcos Floriano se manifesta em rela^ao a propositpao realizada, isto e, readequagao do
82 calendario eleitoral, informa que coaduna com o entendimento da Dra. Jacquelyne Alves Pinheiro,
83 e que entende que a proposi<pao seria inepta, pois, estaria alterando o proprio Regimento
84 Eleitoral, nao se podendo alterar um processo eleitoral em curso, realiza ainda explanafoes acerca
85 da apresenta^ao e complementacpao da documenta^ao dos candidates e quanto aos prazos
86 proprios e improprios, esclarece que se ocorrerem altera<poes estas so poderao ser aplicadas no
87 proximo certame, nao podendo se aplicadas no certame ja em curso. A Conselheira Silvia Karina
88 solicita esclarecimento da Assessoria Juridica quanto ao art. 15, § 2Q do Decreto e a
89 representatividade, informa que nao esta defendendo interesses proprios, respeitando os prazos
90 do calendario eleitoral, em continuidade o Presidente solicita que na manifestatpao da Assessoria
91 Juridica que se explane o art. 108, V, do Regimento Eleitoral, em seguida a Assessora Juridica Dra.
92 Jacquelyne Alves Pinheiro, informa que e assegurado a representatividade, a qual esta de acordo
93 com decreto, com a Constitui?ao Federal, com as normas vigente e aos novos ditames da
94 Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal, contemplando no Regimento Eleitoral do
95 Sistema CONTER/CRTR's a ampla participagao, contudo explica que ha um rol de documentos a ser
96 cumprido por parte dos candidates, e que no memento nao ha requerimentos ou maiores
97 documentos para apurar atos, nao havendo materialidade para apuragao, informa ainda que se
98 for verificado que houve irregularidade esta serao apuradas no momento oportuno. O Conselheiro
99 Rubens Acosta realiza duas observagoes: 1) em relagao ao art. 57, IV - quando cita Justiga

100 Estadual, questiona qual Certidao seria: a de Primeiro Grau ou a de Segundo Grau; 2) observa que
101 com a continuidade do processo eleitoral a Comissao de Recurso adotara a mesma linha da
102 Comissao Eleitoral, sem oportunidade para apresentagao de nova documentagao. Informa que
103 esta tentando sanear os problemas que estao sendo apresentados em nivel nacional e nao apenas
104 em seu Regional. Ato continue o Assessor Juridico Dr. Marcos Floriano esclarece que a sugestao de
105 alteragao do calendario eleitoral para a Comissao de Recurso Eleitoral se fundamenta em meros
106 indeferimentos de candidaturas que serao objetos de recurso, e que o Decreto e claro quando
107 informa que o CONTER ira organizar a eleigao, e que as Comissoes veem entendendo em um certo
108 sentido e que as situagdes deverao ser verificadas em sede de recurso, pela Comissao de Recurso
109 Eleitoral, alerta ainda que os Conselheiros devem se atentar quanto aos impedimentos na votagao 
HOdesta proposigao, e que a mudanga no calendario eleitoral so podera ser realizada nos atos
111 futures, desde que nao mudem os prazos dos candidates (prazos proprios), nao se aplicando aos
112 atos ja realizados. Apos as manifestagoes da Assessoria Juridica, o Conselheiro TNR. Rubens Acosta
113 realiza a retirada da proposigao. Flaja vista a retirada de proposigao do Conselheiro TNR. Rubens
114 Acosta, nao havendo objeto a ser votado, passa-se a leitura das atas, sendo aprovadas em
115 unanimidade. As doze horas e dezenove minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata.
116 Brasilia-DF, 07 de fevereiro de 2022. Publique-se, cumpra-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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TR. LUCIANO GUEDES TR. MAU O'ilMf IRA DE SOUZA

TR. SANDOVAL KEHRLE TNR, MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

TR. SILVIA KARINA LOPES DA SILVA TNR. RUBENS ACOSTA MACHADO

TR. ANrSNTO ^ RGE CHERNICHAROIVEIRA TR.

r\
DA SILVATR. VAl
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