
 

 

 

 

 

 

OF.CRO-AL-Nº 01/2018 – Circular - Gex 
 

Maceió, 24 de fevereiro de 2018. 

Prezado(a) Cirurgião(ã)-Dentista, 

Cumpre-nos o dever de comunicar a V.Sa., que se 

realizará no próximo dia 24 de março de 2018, (sábado), das 08 às 
17 horas, a eleição para renovação do Plenário deste Regional, biênio 
2018/2020, para a qual o(a) convocamos a comparecer às Mesas 

Eleitorais, abaixo descritas, com a finalidade de participar do pleito em 
evidência. 

a) Mesa 01 - Urna para os votos por correspondência via 
correio, na Sede do CRO-AL; 

b) Mesa 02 – Mesa 03 e Mesa 04 – Voto presencial na 
Sede do CRO-AL, localizada na R.Coronel Francisco 
Silva, 290 – Pitanguinha – Maceió – AL; 

c) Mesa 05 – Voto presencial em Arapiraca – Sede da 
OAB – R.Santos Dumont n.º 407 - Baixão - Arapiraca - 
AL - 57305-240. 

 
Esclarecemos que, conforme determina a Lei 4.324/64, 

Decreto 68. 704/71 e Resolução CFO 80/2007, o voto é pessoal, secreto e 
obrigatório e para exercer esse direito o cirurgião-dentista, deverá 
comparecer munido da Carteira de Identidade Profissional, formato livreto e 
se encontrar quite com as anuidades referentes aos exercícios anteriores, 
até 2017. A falta injustificada incorrerá o cirurgião-dentista em multa fixada 
pela Assembleia do CFO. 

Os cirurgiões-dentistas inadimplentes com as anuidades 
até 2017 terão até o dia 23/03/2017, às 14 h, na sede desta autarquia, 
para negociarem seus débitos junto ao CRO-AL e com isso estarão aptos 
para votar na eleição de 24/03/2018. 

Atenção!!! Não Haverá negociação de débito de 
anuidade no dia da eleição, conforme determina Resolução CRO-AL 
nº 12/2016. 

Abaixo descriminamos a única chapa  
que requereu e teve sua respectiva inscrição homologada. 

 
CHAPA Nº 01 

 
EFETIVOS 
 
 

Cirurgião-Dentista (ordem alfabética) 
CRO-AL 

CARLOS ALBERTO DE MACEDO 1448 

JOSÉ GEORGE CUNHA MARINHO DE LIMA 1481 

MÁRCIA TELMA TENÓRIO LINS GUIMARÃES 191 

RAUL MESSIAS LESSA 3434 

ROGÉRIO NONATO SILVA DE SÁ 1865 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

SUPLENTES 
 

Cirurgião-Dentista (ordem alfabética) CRO-AL 

Cosmelayne Folha do Nascimento 2705 

Izabel Maia Novaes 1983 

José Monteiro Ferraz Sobrinho 1727 

José Ubyrathan Santos Brandão 1007 

Tayguara Cerqueira Cavalcanti 2148 

 

Comunicamos ao Cirurgião-Dentista com inscrição 
remida que é facultado o comparecimento às eleições e os inscritos 

provisórios e militares são impedidos de votar. 

Informamos que o Cirurgião-Dentista que, por motivo de 

residência ou viagem, se encontrar em município onde não haja mesa 

eleitoral, deverá votar por correspondência, observadas as seguintes 

orientações: 

a) de posse da cédula única, fornecida pelo CRO, o 

eleitor votará assinalando com o sinal de soma (+) ou com a letra xis (x), 
o número correspondente à chapa de sua preferência; 

b) na falta de cédula única, o eleitor a substituirá por um 

papel sem pautas, onde anotará, exclusivamente, o número 

correspondente à chapa de sua preferência, não podendo, assim, ser 

feita nele qualquer outra anotação além do referido número; 

c) a cédula ou papel branco será colocado (o) em 

envelope (fornecido pelo CRO) também branco, comum, opaca, de 

modo a impossibilitar a revelação do voto contido; 

d) o envelope será colocado em outra maior,(fornecido 

pelo CRO) com a declaração “FIM ELEITORAL” e com indicação 

expressa e legível do nome do remetente, endereço e localidade onde 

residir ou se encontrar o eleitor, bem como o número de sua inscrição 

no CRO, tudo acompanhado de ofício (fornecido pelo CRO) dirigido ao 

Presidente da Comissão Eleitoral; 

e) o voto será remetido a este CRO-AL com o endereço 

na R.Coronel Francisco Silva, 290 – Pitanguinha – Maceió – AL – 
57052-190, obrigatoriamente, através do serviço postal, o mesmo 

somente será computado se chegar à mesa receptora de votos por 

correspondência, até o momento de encerrar-se a votação. 

Por oportuno, orientamos a opção pelo serviço postal de 

carta registrada ou Sedex. 

Este Regional ficara à disposição, no horário das 08 às 

14 horas, para o fornecimento de todas as informações e 

esclarecimentos a respeito das eleições a que se refere o presente 

ofício circular. 

Atenciosamente,  

 

 
JOSÉ CLODOMIR TENÓRIO DE MELO,CD 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 


