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Ofício GAB/PRES/CONTER nº 13/2022  
 
Ao CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO 
Presidente: Alexandro Alves 
Ilmº Sr. 
 
 

Prezado Presidente, 
 
 
  O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por intermedio do 
Diretor Presidente- CARLOS DA SILVA, vem respeitosamente, solicita apoio e cooperação 
nos seguintes termos: 
 
  Com a posse do 8º Corpo de Conselheiros do CONTER, para o biênio compreendido entre 
8 de julho de 2022 a 7 de julho de 2026, não mais subsiste no âmbito do CONTER a Junta 
Governativa. 
 
  Sendo publicado a pedido da extinta Junta Governativa, informações inverídicas no site 
do CONTER e no canal jornalístico, METRÓPOLE. 
 
  Desse modo, diante da turbação e esbulho que atual gestão enfrenta, solicita-se apoio e 
cooperação ao CRTR 8ª Região para auxiliar no seguinte sentido: 
 
  Valendo-se do Direito de Resposta, solicitamos ao Regional disponibilização e publicação 
no site oficial do CRTR 8ª Região, com a finalidade de esclarecer a Categoria, Empregados 
Públicos e Terceiros até a normatização do Sistema CONTER/CRTRs.  
 
         Desse modo, segue texto para publicação. 
 

“O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por 
intermedio do Diretor Presidente- CARLOS DA SILVA, valendo-se do Direito 
de Resposta, torna público, esclarecimentos acerca da publicação postada no site 
do Conselho Federal de Técnicos em Radiologia (CONTER), e canal jornalístico, 
METRÓPOLE, em cooperação com o CRTR 8ª Região, a categoria terá 
informações, visibilidade, documentos necessários para esclarecimento no site 
oficial:  https://crtr08.org.br/ . 
 
Esclarecemos, que não subsiste no âmbito do CONTER a “Junta Governativa” 
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diante da eleição e posse do 8º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia para o biênio compreendido entre 08 de julho de 2022 a 
07 de julho de 2026. 
 
Atual Diretoria Executiva, já deliberou pela nulidade de atos administrativos 
proferidos pela junta governativa, vez que se vislumbra ilegalidade desde sua 
constituição e posse. Vejam Ata de Posse da Junta Governativa disponível no portal 
da transparência do CONTER http://contertransparencia.com.br/wp-
content/uploads/2022/06/ATA-DE-POSSE-JUNTA-GOVERNATIVA.pdf , a 
posse da junta foi por intermédio de empregado público, e o Regimento Interno da 
casa em seu artigo 5º estabelece “Art. 5º A posse oficial do Corpo de Conselheiros será 

dada pelo Presidente da Comissão Eleitoral”  link  para análise: 

http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/regimentointerno2021.pdf 

 
Diante da turbação e esbulho que atual gestão enfrenta, tranquiliza a categoria, 
empregados públicos e terceiros, que o 8º corpo de conselheiros esta trabalhando 
com medidas administrativas e jurídicas para normalização da prestação do serviço 
público confiado pela Lei 7394/85 e Decreto 92790/86 e restabelecimento do 
Sistema CONTER/CRTRs.  

 
   Sem mais para o momento, a Diretoria Executiva do CONTER agradece a cooperação, 
segue trabalhando para normalização da prestação do serviço público do Sistema 
CONTER/CRTRs.  

 
 

TNR Carlos da Silva 
Diretor Presidente 
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18 jul 2022, 14:39:01 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-
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18 jul 2022, 14:39:03 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-
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carlosdasilvatnl@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
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