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ATA DA 1ª SESSÃO DA VIII REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO 7º CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 18
DE OUTUBRO DE 2021. 
 
Às nove horas e quatorze minutos do dia dezoito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 1 
um, através do aplicativo Cisco Webex, realizou-se a Primeira Sessão da VIII Reunião Plenária 2 
Extraordinária de 2021, do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em 3 
Radiologia, de forma virtual, com base na Resolução CONTER nº 03/2020. Presentes virtualmente 4 
os Conselheiros Efetivos TR. Luciano Guedes – Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo Limeira de 5 
Souza – Diretor Secretário, TR. Sandoval Kehrle – Diretor Tesoureiro, TR. Adriano Célio Dias, TNR. 6 
Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. 7 
Alexandro Alves dos Santos e o TNR. Rubens Acosta Machado. O Conselheiro Suplente TR. Luís 8 
Gomes da Silva informou no dia 16/10/2021 não poderá participar da presente Plenária em razão 9 
de outro compromisso anteriormente agendado.  DA PAUTA:  PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 10 
SINDICÂNCIA CONTER Nº 219/2021. INTERESSADO: CONTER. ASSUNTO: EXTINÇÃO E 11 
INCORPORAÇÃO DO CRTR 18ª REGIÃO. Conselheiro Intermediador: TR. Mauro Marcelo Limeira 12 
de Souza. O Diretor Presidente deu início aos trabalhos da VIII Reunião Plenária Extraordinária de 13 
2021, do 7º Corpo de Conselheiros, apresentando o objeto da pauta, passando a palavra ao 14 
Intermediador para a leitura do Parecer ASSEJUR 68/2021: “Considerando o envio a Assejur do 15 
Processo Administrativo CONTER 44/2018, juntamente com o expediente Memorando Diretor 16 
Presidente 053/2021, que versa acerca da intervenção em âmbito do CRTR 18ª Região. 17 
Considerando a deliberação em ocasião da 18ª sessão da V Reunião Plenária Extraordinária de 18 
2020 do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, realizada em 19 
31 de julho de 2020, ao qual se deliberou pela abertura de processo administrativo com nomeação 20 
de relator com vistas a elaboração de estudo de viabilidade e/ou incorporação dos estados que 21 
compõe a jurisdição do CRTR 18ª Região, na forma da Resolução CONTER nº 11/2008, fl. 772. 22 
Considerando que a decisão prolatada, conforme consignado no voto condutor da deliberação 23 
levada a plenário, pelos relatórios de Diretoria Interventora e relatórios do Setor de Controle 24 
Interno, o regional não demonstra sinais de que possa em algum momento alcançar sua 25 
independência financeira e administrativa, mantendo suas atividades por intermédio de repasses 26 
do CONTER para sua manutenção, prática rechaçada pelo TCU, impossibilitando a realização de 27 
doações e empréstimos para manter seu funcionamento, (fl. 770 PA 44/2018), seguem alguns 28 
apontamentos: Para cumprimento da deliberação do encaminhamento da plenária em ocasião da 29 
18ª sessão da V Reunião Plenária Extraordinária de 2020 do 7º Corpo de Conselheiros, resta claro a 30 
necessidade de abertura de processo administrativo, com a nomeação de relator, para proceder 31 
com o estudo de viabilidade. Assim, na forma do disposto no artigo 2º, caput e parágrafo 1º1, da 32 
Resolução 11/2008, ao qual prevê que o processo de criação incorporação, fusão ou 33 
desmembramento do Conselho Regional de Técnico em Radiologia, terá início mediante 34 
requerimento de membro Conselheiro Efetivo do CONTER, instruído com representação dirigida ao 35 
Plenário, constando os fundamentos e a viabilidade administrativa e economia da iniciativa de 36 
incorporação, como no presente caso, que será analisada pela Diretoria Executiva do CONTER, que 37 
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submeterá o assunto à Plenária. No que se refere os fundamentos e a viabilidade administrativa e 38 
econômica da iniciativa, ou seja, o estudo de viabilidade, por questão de economia e eficiência 39 
administrativa, uma vez que já há no processo 44/2018 vários Relatórios de Intervenção com 40 
apontamentos do Setor de Controle Interno que convergem pela insuficiência administrativa e 41 
financeira do CRTR 18, devem ser instruídos em cópia ao processo de incorporação, como 42 
elementos do estudo de viabilidade. Em complemento a análise de viabilidade administrativa e 43 
econômica da proposta de incorporação, importante trazer a luz a definição de incorporação 44 
prevista no artigo 1º, parágrafo 2º, ao que de forma sintética dispõe que se incorpora um Regional 45 
com a união de um estado federativo num Conselho Regional a um estado federativo, pertencente 46 
a outro Conselho Regional, perdendo um deles personalidade jurídica, que se integra a do Conselho 47 
Regional que o incorporou. Neste prisma, em uma interpretação advinda da própria conceituação 48 
de incorporação, ao qual o regional incorporador receberá o incorporado (que perderá sua 49 
capacidade jurídica), deverá constar no presente estudo a indicação do Regional incorporador, 50 
bem como definidos os limites dos estados, viabilizando o conhecimento do plenário de sua nova 51 
configuração, com vistas a aprovação e edição de Resolução de aprovação, com a informação de 52 
tais dados, em cumprimento ao parágrafo 3º, artigo 2º. Ainda, numa perspectiva, de análise de 53 
viabilidade administrativa e financeira, de igual modo deverá se observar as condições do Regional 54 
incorporador no processo de incorporação, apresentando a viabilidade de recepcionar o 55 
incorporado, para assumir e gerir os serviços por esse prestado. Assim, em conclusão, esta 56 
assessoria sugere: 1) Em cumprimento a deliberação do Plenário, a instauração de Processo 57 
Administrativo, com nomeação de Conselheiro Relator, com vistas a proceder com estudo de 58 
viabilidade da incorporação dos estados das jurisdições do CRTR 18ª Região. 2) Em decorrência da 59 
fundamentação explicitada no voto condutor da deliberação plenária, em razão da economia e 60 
eficiência administrativa, sugere-se o aproveitamento dos relatórios de intervenção apresentados 61 
pelo Diretoria Interventora em âmbito do Processo Administrativo 44/2018, uma vez que conforme 62 
demonstram a insuficiência administrativa e financeira do regional, que passarão a fazer parte 63 
integrante do estudo de viabilidade de incorporação do CRTR 18ª. 3) Em continuidade ao estudo de 64 
viabilidade de incorporação, deverá ser indicado o CRTR ao qual o CRTR 18 Região será 65 
incorporado, bem como apresentado a consulta e a apresentação da viabilidade administrativa e 66 
financeira para gerir os serviços públicos prestados pelo ente que perderá sua personalidade 67 
jurídica. 4) Após concluído os estudos, deverá ser levado a conhecimento da plenária, com a 68 
apresentação das informações colacionadas, bem como com a indicação do novo desenho da 69 
jurisdição do CRTR com a incorporação do CRTR 18ª Região para aprovação e edição de 70 
Resolução”. Após leitura do parecer, o Presidente abriu para inscrições de manifestação sendo 71 
inscrito o Conselheiro TR. Adriano Célio Dias, o qual informa que realizou pedido das auditorias 72 
dos anos 2019 e 2020 do Setor de Controle Interno – SCI sobre as 17ª, 18ª e 19ª Regiões e que, até 73 
o presente momento, não teve o pedido atendido. O Conselheiro informa, ainda, que os Regionais 74 
da 17ª, 18ª e 19ª, provavelmente, não têm viabilidade financeira e questiona se o intermediador 75 
leu os relatórios do SCI acerca dos demais Regionais ou apenas do CRTR 18ª Região. O 76 
Intermediador informa que se atentou apenas para o relatório do CRTR 18ª Região, uma vez que 77 
esse é o objeto do processo relatado pelo Conselheiro. O Conselheiro Adriano Célio informa que o 78 
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CRTR 18ª Região não está dando prejuízos ao Sistema CONTER/CRTR’s, pelo fato da Diretoria 79 
Executiva Interventora morar na localidade, diferentemente do Diretor do CRTR 17 e CRTR 19 os 80 
quais moram fora do estado dando assim um prejuízo para o Nacional no que se refere a diárias e 81 
passagens e ainda questiona o motivo deste levantamento não ter sido realizado aos CRTR 17ª e 82 
19 Regiões. O Presidente esclarece que a presente matéria foi deliberada pelo Plenário na gestão 83 
anterior e que a questão dos demais Regionais será colocado para deliberação do Plenário. O 84 
Conselheiro TR. Adriano Célio Dias esclarece que ambos os Regionais (17ª e 19ª Regiões) estão 85 
dando prejuízos ao Sistema, uma vez que há pagamento de diárias aos diretores. O Conselheiro 86 
TR. Adriano Célio solicita que os documentos requeridos, acerca do levantamento realizado pelo 87 
Setor de Controle Interno – SCI, sobre a situação dos CRTR’s 17ª, 18ª e 19ª Regiões, sejam 88 
remetidos a ele até a próxima Plenária, a ser realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2021. O 89 
Conselheiro TNR. Rubens Acosta Machado questiona o Diretor-Tesoureiro sobre qual a saúde do 90 
CRTR 9ª Região para absorver o CRTR 18ª Região. O Diretor-Tesoureiro esclarece que o CRTR 9ª 91 
Região é um Regional bem organizado e que encaminha, dentro do prazo, as demandas. Informa 92 
ainda que o SCI não tem pontuações relevantes sobre a reprovação das contas do CRTR 9ª Região 93 
e acrescenta que foi encaminhado aos Conselheiros um relatório sobre o crescimento do CRTR 9ª 94 
Região para que os demais CRTR’s tomem conhecimento. O Conselheiro TR. Adriano Célio Dias 95 
informa que não haverá diminuição de despesas e questiona se a Sede do Regional permanecerá 96 
no mesmo local, sendo esclarecido pelo Presidente que esta é uma questão administrativa a ser 97 
realizada pelo CRTR. O Conselheiro informa que o ideal seria que o CRTR 18ª Região fosse 98 
absorvido pelo CRTR 19ª Região. O Diretor-Presidente esclarece que o processo de Intervenção da 99 
19ª Região é uma situação que necessita ser avaliado, assim, o CRTR 9ª Região é o Regional que se 100 
encontra com condições financeiras e administrativa para absorver o CRTR 18ª Região. O 101 
Conselheiro TR. Adriano Célio informa que realizou apenas um comentário e não uma afirmativa e 102 
acrescenta que a situação do CRTR 19ª Região está em situação mais grave que a 18ª Região. 103 
Questiona ainda sobre quem estaria realizando os pagamentos de diárias do CRTR 19ª Região, 104 
sendo esclarecido pelo Presidente que é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. O 105 
Conselheiro solicita que o Presidente realize um estudo de viabilidade financeira dos CRTR’s 17ª e 106 
19ª Regiões, sendo esclarecido que o estudo sobre os demais CRTR’s será objeto de deliberação 107 
do Plenário. O Diretor-Tesoureiro informa que o SCI está acompanhando toda a situação dos 108 
demais Regionais, que foi realizado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e que a 18ª e 19ª 109 
Regiões não possuem condições de arcar com as parcelas do TAC. O Presidente informa ao 110 
Plenário, após informações da Coordenação Executiva, que a demanda referente a solicitação do 111 
Conselheiro Adriano Célio foi deferida em reunião de Diretoria no dia 21/09/2021, sendo 112 
encaminhada ao SCI no mesmo dia, bem como resposta ao Conselheiro também na mesma data. 113 
O Conselheiro TR. Adriano Célio solicita que o parecer do SCI sobre os CRTR 17ª, 18ª e 19ª Regiões 114 
sejam encaminhados a ele por e-mail. O Conselheiro Sandoval Kehrle informa que os pareceres 115 
foram encaminhados aos Conselheiros, devendo reencaminhar novamente a todos os 116 
Conselheiros essa semana. O Conselheiro TR. Marcos Júnior de Oliveira informa que a discussão 117 
não tem fundamento, uma vez que a incorporação já foi deliberada pelo Plenário anteriormente. 118 
Após discussão, posto em votação decidiu-se por 01 (um) voto contra sendo do Conselheiro TR. 119 
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Adriano Célio Dias e 06 (seis) votos, totalizando 07 (sete) votos a favor do acolhimento do 120 
parecer, sendo dos Conselheiros TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de 121 
Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Alexandro Alves dos Santos, TNR. Rubens Acosta 122 
Machado e TR. Sandoval Kehrle. Nada mais a tratar às dez horas e sete minutos foi encerrada a 123 
sessão e lavrada a presente Ata. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxx 124 
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