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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 PRESENCIALMENTE-CAPITAL 

O cirurgião-dentista eleitor estabelecido na Capital, deve votar presencialmente. 
Comparecer a um dos endereços listados abaixo que mais lhe convier, munido de Carteira de Identidade 

Profissional (livreto) ou outro documento de identidade oficial (com foto). 
 
ENDEREÇOS 
Sede Av. Paulista, 688 ; Sub Sede Av. Pacaembu, 732 - Telefone 3826-7351; Ipiranga Rua Agostinho Gomes, 
2186 - Ipiranga - Tel. 2914-1878 ; Lapa - Rua Pio XI, 999 - Alto da Lapa - Tel. 3834-0530 ; Santo Amaro - Rua 
Conde de Itú, 508 - (Sede APCD Santo Amaro) Tel. 5521-6024 ; São Miguel Paulista - Rua Martinho de Souza, 97 
- Tel. 2943-6114; Vila Maria - Av. Conceição, 885 - 2909-7749 

DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO NA CAPITAL 
06/02/2015 (sexta-feira) das 09h00 às 20h00 e 07/02/2015 (sábado) das 09h00 às 18h00. 

 
OBSERVAÇÃO: Na Sede do CROSP, na Avenida Paulista, 688 – Térreo, o estacionamento é gratuito. Endereços: Av. 

Paulista, 620/648 (Paulista Park); Av. Paulista, 664 (Car Park). Nos demais locais de votação, haverá serviço de 
manobrista, também gratuito. 

 
INSTRUÇÕES PARA VOTAR PELOS CORREIOS - CAPITAL COM JUSTIFICATIVA 

 
O cirurgião-dentista que tem residência ou está estabelecido na cidade de São Paulo e que, porventura, estiver 

fora de seu endereço eleitoral durante os dias e horários em que se realizará a eleição, deve postar seu voto nos correios 
com antecedência (preenchendo e enviando o ofício de encaminhamento que está anexo ao material eleitoral), pois está 
disposto no parágrafo 2° do artigo 22 da Lei Federal 4.324/64 e no artigo do Regimento Eleitoral, aprovado pela 
resolução CFO 80/2007. 
 

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 individual 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 Ofício de Encaminhamento e Justificativa 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 




