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O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições regimentais,
considerando o disposto no artigo 27 do Regimento Eleitoral aprovado pela Resolução CFO-231/2020, CONVOCA os
cirurgiões-dentistas com inscrição principal ou remida e quite com a Tesouraria, para participarem de Assembleia-Geral online , que será realizada na plataforma de internet no endereço delegadocrors.elejaonline.com, cujo link com instruções de
participação e realização do voto será encaminhado por e-mail e SMS, conforme os dados cadastrados dos aptos ao voto,
em até uma hora antes da data e horario marcado para a solenidade, que iniciará com a maioria absoluta dos inscritos, no
dia 16/11/2020, às 19h, em primeira convocação, e às 19h e 30 min, em segunda e última convocação, com qualquer
número de presentes, com a finalidade de eleger o Delegado Eleitor e seu suplente , que irá participar da Assembleia de
Delegados-Eleitores no dia 10 de março de 2021, que elegerá os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de
Odontologia, para o triênio de 08/12/2021 a 07/12/2024. Até 06/11/2020 serão recebidas, pela Secretaria do Conselho, os
requerimentos de inscrição de chapas (anexos 09 e 10 do Regimento Eleitoral), no horário atual de funcionamento, qual
seja, das 10h as 16h30min. Maiores informações acompanhe em nosso site do CRO/RS www.crors.org.br.
Porto Alegre, 16 de outubro de 2020.
Nelson Freitas Eguia
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PRESIDENTE DO CRO/RS.
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