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ELEIÇÃO ONLINE CRO-AL - 2021 

 
1) DO QUE SE TRATA ESTA ELEIÇÃO DO CRO-AL? 
 

Esta eleição é para a escolha da composição dos membros do Plenário 
do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas - CRO-AL  
(conselheiros efetivos e suplentes), para o exercício do mandato no 
período de 01/12/2022 a 31/12/2023. 
 

2) DATA E  HORÁRIO DA VOTAÇÃO ONLINE? 
 

01 e 02 de outubro de 2021 - 00h:00 do dia 01/10 e término às 23h:59 do dia 
02/10. 
 

3) QUEM DEVE VOTAR? 
 

Os cirurgiões-dentistas com inscrição principal, efetuada até 60 
(sessenta) dias antes do pleito, que estejam no gozo dos direitos 
profissionais e quites com a tesouraria, até a anuidade de 2021. 
O voto é facultativo para os profissionais com inscrição remida. 
 

4) O VOTO É OBRIGATÓRIO? QUAL O VALOR DA 

MULTA? 
 

Sim. O voto é obrigatório de acordo com o que prescreve o artigo 22 da 
Lei nº 4.324/1964. Quem não votar e não justificar a impossibilidade do 
exercício do voto estará sujeito ao pagamento de multa eleitoral, no 
valor correspondente a 1/3 da anuidade do exercício. 
Obs.: O voto é facultativo para os profissionais com inscrição remida. 
 

5) QUE TIPO DE INSCRIÇÃO DE CD NÃO PODE 

VOTAR? 
 

Não pode votar o cirurgião-dentista: com inscrição provisória; com 
inscrição secundária; com inscrição principal efetivada após 1 de 
agosto de 2021; e na condição exclusiva de militar*, isento da anuidade 
do exercício de 2021. 

DÚVIDAS? 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS! 
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6) COMO VOTAR? 
 

Para acessar a plataforma de votação, cada eleitor receberá uma 
senha provisória por e-mail e/ou SMS, que será encaminhada a partir 
do dia 22 de setembro e poderá ser recebida em até 24 (vinte e quatro) 
horas antes do início do pleito eleitoral. 
A senha será enviada de acordo com os dados cadastrados no CRO-
AL até 19 de setembro (e-mail e telefone celular). 
Com o seu login (CRO) e sua senha recebida, o eleitor deverá alterar a 
senha provisória por uma definitiva de sua preferência, utilizando, no 
mínimo, 6 caracteres, validando assim, o acesso ao sistema no dia e 
horário informados para a votação. 
 

7) O QUE FAZER CASO EU NÃO TENHA RECEBIDO 

A SENHA PROVISÓRIA DE VOTAÇÃO? 
 

Caso não receba a senha, até o prazo mencionado, tente recuperá-la 
por meio do menu “RECUPERAR SENHA”  
 

Clique Link abaixo: 
 

https://eleicaocroal2021.elejaonline.com/recuperar-senha 
 

Importante ressaltar que, se a senha não foi recebida, ou não está 
conseguindo recuperar, o cirurgião-dentista pode não atender aos 
requisitos de eleitor*, ou ainda não ter atualizado o cadastro (e-mail e 
telefone celular) até 19 de setembro, haja vista que a recuperação da 
senha está vinculada aos dados constantes no sistema do CRO-AL 
 

*Requisitos de eleitor para receber a senha de votação on-line: 
cirurgião-dentista com inscrição principal ou remida, efetuada até 60 
(sessenta) dias antes do pleito; no gozo dos direitos profissionais; e 
quite com a tesouraria do CRO-AL, inclusive com a anuidade de 2021, 
até 30 dias antes da eleição. 
 

Embora a votação nesta eleição seja on-line, qualquer cirurgião-
dentista apto ao voto tem a opção de votar por correspondência. 
 
 

8) HAVERÁ COMPROVAÇÃO DE VOTAÇÃO? 
 

Sim. Após o cirurgião-dentista realizar a sua escolha na votação, o 
sistema automaticamente irá direcionar para o comprovante de 
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votação. O eleitor poderá fazer o download ou enviar o comprovante 
para o seu e-mail. 
 

10) NESTA ELEIÇÃO, SERÁ POSSÍVEL VOTAR 

PRESENCIAL? 
 

Não. Neste Regional, somente on-line ou por correspondência. 
 

11) NÃO FIZ ACORDO FINANCEIRO ANTES DOS 30 

DIAS QUE ANTECEDEM A ELEIÇÃO, OU SEJA, 

(30/08), AINDA POSSO EFETUAR O PAGAMENTO? 
 

A anuidade pode ser paga a qualquer tempo, contudo, para que seja 
possível votar na modalidade on-line, o profissional deve estar em dia 
com o pagamento, inclusive da anuidade vigente, até 30 dias antes da 
data do pleito, conforme regras da Resolução CFO 232/2021. 
 
Os cirurgiões-dentistas que regularizarem a sua situação financeira 
entre os dias 1º e 30 de setembro somente poderão votar por 
correspondência, haja vista que o prazo para regularizar a situação 
financeira, para receber a senha de votação on-line, se encerrou no dia 
31/08, conforme prevê a Resolução CFO-232/2021. 
 

Os cirurgiões-dentistas impedidos de votar em razão de se encontrar 
inadimplente, não será cobrada multa eleitoral decorrente de falta à 
eleição. Resolução CFO 231/2020 - Art.40 - Parágrafo 6o . 
 

12) ALTEREI MEUS DADOS E NÃO OS ATUALIZEI 

NO CRO-AL ANTES DO DIA 19/09, AINDA POSSO 

VOTAR? 
 

O profissional que não atualizou o cadastro até o dia 19 de setembro, e 
que está com os dados incorretos no sistema do CRO-AL (telefone 
celular e/ou e-mail) somente poderá votar por correspondência, 
devendo observar os requisitos do artigo 68 do Regimento Eleitoral, 
Resolução CFO-231/2020. Confira as instruções e imprima o kit 
eleitoral para votar por correspondência em nosso site 
www.croal.org.br ou clique abaixo: 
http://croal.org.br/v4/eleicao-cro-al-2021-arquivos-para-download/ 
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13)  QUEM SÃO OS CIRURGIOES-DENTISTAS, 

MEMBROS DA ÚNICA CHAPA INSCRITA? 
 

CANDIDATOS EFETIVOS CRO-AL 

CARLOS ALBERTO DE MACEDO 1448 
RAUL MESSIAS LESSA 3434 
MÁRCIA TELMA TENÓRIO LINS GUIMARÃES 191 
ALBERTO JORGE CAVALCANTE LINS 962 
JOSÉ MONTEIRO FERRAZ SOBRINHO 1727 

CANDIDATOS SUPLENTES CRO-AL 

ANDRESSA VITAL RIOS OLIVEIRA 4135 
DANIEL JERÔNIMO DA FONSECA E SILVA 1386 
JOSÉ UBYRATHAN SANTOS BRANDÃO 1007 
ALYSSON DE ALBUQUERQUE CALHEIROS 2140 
JOSÉ GEORGE CUNHA MARINHO DE LIMA 1481 

 
 

14) QUAL O PRAZO PARA JUSTIFICAR MEU VOTO, 

CASO EU NÃO CONSIGA VOTAR? 
 

O voto pode ser justificado somente por motivo de enfermidade, 
ausência do país, impedimento legal ou regulamentar, ou, ainda, de 
força maior, comprovado, plenamente, dentro de 8 (oito) dias, contados 
a partir da realização do pleito, ou seja, até o dia 11 de outubro de 
2021. 
 
Atenção! Para justificar, o profissional também deverá estar em dia 
com a tesouraria do CRO-AL. 
 
 

PLANTÃO TIRA DÚVIDAS - SEMANA DA ELEIÇÃO 
• Segunda a quinta - 27 a 30/09/21 

08 às 14h - Contatos abaixo 
 

• Sexta e Sábado - 01 e 02/10/2021 - Horário Especial 
08 às 17 horas (82)  3223-5125 - 3221-1726 -  
telefones/WhatsApp (82) 99161- 0888 – 99142-8344 e Eleja  
0800.941.3003 - E-mails: eleicaocroal@hotmail.com, e 
eleicoescfo@elejaonline.com 

 
COMISSÃO ELEITORAL E GERÊNCIA EXECUTIVA DO CRO-AL! 

 


