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São Paulo, janeiro de 2015. 
 
 
REF. ELEIÇÃO 2015 PARA CONSELHEIROS DO CROSP 
 
Veja as informações referentes à eleição dos Conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo para o biênio 2015/2017. 
 
 
INSTRUÇÕES PARA VOTAR PELOS CORREIOS - INTERIOR 
 

O cirurgião-dentista eleitor estabelecido no Interior, deve votar por correspondência, 
observando o seguinte: 

 
a) Usar a cédula de votação fornecida pelo CROSP que deverá ser colocada no envelope menor 

branco sem identificação (apenas a cédula deve ir dentro desse envelope). 
b) O voto deve ser anotado somente por caneta azul ou preta no local indicado. 
c) Colocar o envelope menor contendo o voto no envelope maior (porte pago), endereçado ao 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, com a expressão “FIM ELEITORAL” em 
destaque. 

d) Indicar no envelope maior, com letra legível, o nome do remetente, o número de inscrição no 
Conselho e endereço completo, caso o envelope não contenha essas informações. 

e) Colocar também dentro do envelope maior o encaminhamento do voto dirigido ao 
Presidente da Comissão Eleitoral, o qual faz parte do kit eleitoral. 

f) Nos termos do Regimento Eleitoral o voto deve chegar ao CROSP antes de 06 de fevereiro até 
as 17h00. 

 
 
IMPORTANTE! 
 
 Cada kit eleitoral deve conter o voto de apenas um profissional. 

O voto é pessoal, secreto e obrigatório e o eleitor que deixar de votar, deve apresentar 
justificativa no prazo de 8 (oito) dias contados da realização da eleição, com fundamento em um dos 
seguintes motivos, devidamente comprovados: a) enfermidade; b) ausência do país; c) impedimento 
legal ou regulamentar; d) força maior. 

Por falta injustificada às eleições o cirurgião-dentista incorrerá em multa de R$ 133,69 (valor 
calculado para fevereiro de 2015), por previsão da Lei Federal 4.324 de 14.04.1964. 

Somente podem votar os profissionais quites com a Tesouraria do CROSP e que sejam 
possuidores de inscrição do tipo “principal” e efetivada até o dia 07 de dezembro de 2014.  

Não deixe de votar. Exerça a Democracia! 
 
 
 

Comissão Eleitoral do CROSP 




