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CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS 

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região CERTIFICA, para fins 

eleitorais do Sistema CONTER/CRTRs e a pedido do(a) TR. ELIANA DE MIRANDA SILVA 

GENERALI, CPF  nº 069.833.698-40, com inscrição definitiva neste Regional desde 

20/10/2003, sob  o CRTR nº00216T, que o (a) mesmo(a) profissional encontra-se em pleno 

gozo de seus direitos para o exercício da profissão de Técnica em Radiologia, até a presente 

data; inclusive, estando quite com suas obrigações eleitorais, adimplente com suas 

obrigações financeiras junto ao CRTR de inscrição principal e secundária,  não respondendo a 

Processo Ético/Administrativo e que não votou na última eleição do Sistema CONTER/CRTRs, 

mas apresentou justificativa eleitoral da Eleição do CONTER e foi deferido a 

defesa/justificativa, em relação a Eleição do CRTR não votou, e não apresentou justificativa, 

efetuou o pagamento da multa eleitoral em 21/01/2019. Certificamos, também, que o(a) 

referido(a) profissional NÃO TEVE nos últimos 08 (oito) anos: condenação transitada em 

julgado decorrente de Processo Ético/Disciplinar no âmbito do CRTR,  em âmbito do 

CONTER, condenação em processo ético disciplinar e condenação por processo ético, quebra 

de decoro, responsabilidade por atos de gestão, perda de mandato decorrente de processos 

de intervenção, transitado em julgado, a condenação em Processo Administrativo no sistema 

CONTER/CRTR e o julgamento de prestação de contas irregulares, por parte do Plenário do 

CONTER. Do que, para constar, eu, Bianca Espindola Briltes Ferreira, Assessora 

Administrativa, extraí a presente certidão, a qual vai devidamente conferida e firmada pelo 

Diretor Secretário do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região. 

Campo Grande / MS, 13 de janeiro de 2022. 

 

 


