
RESOlUÇ:AO iiQ 208

Ois~õe sobre o Processo eleitoral dos Cons~
lhos Regionais de Ciblioteconomia.

o Conselho Federal de B1b1ioteconOl~ia, no uso das Atribuições
que lhe conferem a lei n~ 4.034. de 30 de junho de 1962, e o Decreto n? -
56.725, de 16 de agosto ce 1955.

RES:JlVE:

CAPfTULO I
DAS ELEIr:vES----~

i.:«, 1(: 4 As e le içôes para coreostçao dos Conselhos Regionais
de ilibliott:cono' ia s7.() realizadas trienalmente, no dia 15 de dezembro; em
Assemb lei a ~ ra . -'-:"

t'3r~grafo único - Cabe ao Presidente do CRBou seu substituto
instala7 ~ Asse~léia Geral.

Art. r> - Os Conselhos Regionais de Bibl1ot~cCi!1omla são cons
t í tufdos por:

a) Eembros efetivos e suplentes. eleitos por escruti-
fiio secreto e maioria de votos;

o) ~~mbros natos, nos termos do Parãgrafo Unico do ArL
21 da Lei 4.084/62. e do Parâgrafo üni co do Art.
32 do Decreto nQ 56.725/65.

§ 19 - Os me~jros natos têm direito a voto. embora sua prese~
ça não seja computada para efeito de quorum exi gi do para as de l tbe raçóes do
CR3.

~ 29 - QUi:n:io o lrleí:-bro nato não puder comperece rjis reun iôes t
. ,

deve des içn r um representante que seja registrado naquele CR8. \~
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CAPITULO 11
DA COMISS~ ELEITORAL

Art. 3Q - A eleição de membros efetivos e de suplentes, e fei

ta em Assembléia Geral, por voto diteto e secreto.
§ 1Q - O voto e obrigatório para todos os inscritos no quadro

do CRB e o não cumprimento dessa obrigação ir.J:J1icaem mult a cor-respondente

a 25% (vinte e cinco por cento) do salãrio rs ferúncf a.

§ 2Q - r permitida aos Bibliotêcãrios residentes fora da sede
do CRa a votação por correspondência. endereçada ao eRB, registrada com riA
viso de Recebimento" (AR) e garantido o sigilo do voto.

§ 39 - O eleitor só poóe votar se estiver em dia co~ as SUl

obrigações junto ao CRa.

Art. 49 Fica criaJa a Comissã0 ~leitoral 00 CRB, co~posta de
3 (três) Conselheiros Regionais designados pc r ato do Pr-'-?':':dente do CRu.

§ 19 - Os membros da Comissão Eleitoral nco .xidem ser ca.idf de...•
teso Caso todos os Conselheiros $~a~ clndiéatos . Presià~nte do Conselho
Regional deve convocar BiblGotecãrios. devi damenl.. r..~;:istrados , para as fun
çõ~s de membros da Comissão Eleitoral.

§ ,9 - A posse dos rnet;ibros da Comi~(,~o Eleitoral ocorre no'

dia 16 de novembro.
§ 39 - O mandato 005 m::ffibrosda Comissão Eleitoral se extinglE

com o ternrlno de suas funç5es.
Art. [;9 - Compete ã couts sâo d.'i tara 1:

I - apreciar e ju1sel- ~ re-jis t.ro de candidatos ã Conse
1hei ro Regi ona 1 ~

11 - hO~Jlagar a$ ~ã~ IG~t~ras ã Conselheiro Regional;
II! - impugnar;) reçí s tr r de candidatos;

IV - elaborar at~ da r~Jniãoj
V - divulgar as cc~didaturas em jornais de grande circu

lação na região até 15 dias antes das eleições.
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Art. 6Q - Nas eleições previstas nesta Resolução a Co~i$são E
leitoral do eRa pode impugnar o registro dos ca~didatos baseada nos Artigos
8Q e 9Q.

Parágrafo único - A irr.pug:laçiiomenctonaca no "caput" des te ar
tigo pode ser feita até 48 (quarenta e oito) horas ant~s da data da eleição,

. devendo ser notificados o candidato e a Diretoria do CRil.
Art. 7Q - As decisões da Comissão Eleitoral sao irrecorrrvei~

CAPrr~LO III
DA ELEGIBILIDADE

Art. BQ - r elegível o profissional que satisfaçã os seguin-
tes requisitos:

I - cidadania brasileira:
II - registl'O profissivi~l de , no r;·Jnimo. 1 (um) ano;

lU - estar em dí a COM as vbrigações do eRa;
IV - estar em pleno gozo de seus di~~i~c~ profisSionais.~

e civis.
Art. 99 - Não podem ser ehitos:

I - os que houverem Iesa.lo c Jatriwnio de qualquer en
tidade de classe;

11 - os que tenhan registr"o ~rovisôrio.
lII- os que estejam respondendo a processo acbin1strati-

V'J, ético profi::>ional, financeiro e econêatco con
tãbil nos Cí!Bs ou :10 CFS;

IV - os flue estejam f.:'}'nprinJo penalidade decorrente de -
pro~esso admin~str~tivot etico profissional, finan
cef ro e eC(ln~~·jcJ cor.tãbil;

V - os que ,r.:llilam q:; ....Iquer impedimento legal ao exercf-
cio da profissão.



CAPfTULO IV
DAS CANOl DATURAS

Art. 10 - Os candidatos devem solicitar seus regi')::.ros proto
colando-os na secretaria do CRa a que pertencem, até o di a 15 G.:!')OVê:;;:)r.,,

mediante offcto dirigido ao Presidente do respect.ívo Conselho. in~~,:a'")u0 .I~
me e qualificaçãesprofissionais.

Parãgrafo ooico - O candidato não tnclufdo na lista co CI;n:.~
lho, se comprovar ter apresentaGo sua candidaturat~em terepo 1ã~11~.pu~ç ~
correr a contssâo Eleitoral até 48 (quarenta e oito) horas -mtes i, eleição.

CAPITULO V
00 EDITAL DE cm.jVOCAçAC DA ElCIÇAO
E DAS MESAS ELEITORAIS

Art. 11 - O ed1 tal de convoceç eo de e hi çâo deve ser pus I ic....
do no Diãrio Oficial do Estado e em juroal oe granae circulação regionâl. -
no mlnimo uma ve2. e ate 15 (quinze) dias antes do pleito e deve inóicar;

I - data ~ tora para inlc10 e encerrawanto d~ eleiçi3;
li - endereço do 10<.a1 onde funciona a Hesa Eleitoral ~

111 - nome dos candidatos que podem ser votados de acor-
do com a coepos ição de cada eRa $ ou sej a, de 1 ( U•.•

até 15 (quinze) ou 17 (dezesaee) nomes;
IV - a obrigator1ed~de do voto e as condições exigidas

dos Bibliotecãrios para exercerem o direito de vot
to;

V - a faculdade do voto por correspondência.
~ lQ - Compete ao CRS divulgar a lista dos candidatos e Ieçf-

§ 2Q - O CRBdeve enviar a lista dos candidatos eleglveis, -
por corresp::lfldencia r-egistrada com "aviso de receb íeento" aos núcleos de con
cen traçéc de eleitores;

veis;
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§ 39 - No dia da eleição deve apresentar aos eleitoras a lis

ta dos candidatos.
Art. 12 - Cabe ao Presidente da Hesa do CRa providênciara ar

organização da ~~sa Eleitoral.
Art. 13 - Cada Associação de Bibliotecários e cada Institui-

ção de Ensino Superior de Biblioteconomia deve enviar. p-or solicitação do
CRB, um Delegado e Suplente para cada mesa receptara e escrutinadora, que
devem apresentar suas credenciais junto ã Assembléia Geral.

§ 19 - A representação deve ser comunicada ao CRBaté 25{vi~
te e cinco) de novembro.

§ 29 - O delegado deve estar em dia ~~ as suas obrigações -
j unto ao CRB.

§ 3Q - O delegado não pode ser candidato a cargo do CRa.
§ 49 - r vetado o exercício de mandato de delegado por procu

raçao.
§ 59 - O m~,dato do delegado se encerra co~ a missão a Que

se destina.
§ 69 - O delegado pode ser sltlstituldo. com justificativa de

vidaaente comprovida, através de comunicação escrita ao Conselho Regional
ate 48 (quarenta e oito}-horas antes da Assemblêia Geral.

§ 7Q - A designação dos Delegados e de seus Suplentes deve
ser divu1gada pelo menos 15 (quinze) dias antes das eleições.

Art. 14 - cabe ao Presidente do Conselho, desde que não seja
candl dato. a instalação das mesas receptoras e es crutfnadcras , em nUmero su
fi ciente para atender ao bom andamento dos trabalhos.

§ 19 - O presidente. quando candidato. deve licenciar-se da
cargo de 14 a 22 de dezembro.

§ 29 - Esse período deve ser prorrogado no caso de impugna-
ção do resultado da eleição. até a solução final do rücurso.

Art. 15 - A instalação da Mesa Eleitoral COQ função recepto-
ra e escrutinaàora de votos é feita quando no impedimento C!-O Presidente do
eRa. pelo seu substituto legal.

ParágrafO único - No caso de todos os conselheiros sere~ cao
didatos. a instalação da ~~sa Eleitoral ê feita pelo delegado que tenha re-
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gistro mais antigo no CRô.

Art. 16 - Cada I~sa Eleitoral, com funções receptora e escr~
tinadora de votos, é ocnstitufda por um Presidente, um Secretãrio e um es-
crut1nador designados por ato do Presidente do CRB oU seu substituto.

§ lQ - Os candidatos não podem compor a Hesa Ele1t~ral.
§ 2Q - As mesas, se julgarem necessário, podem solicitar a

colaboração de Bibliotecãrios, me:n.brosou não da Diretori~ do CRBs desde
que não candidatos.

§ 3Q - Cada candidato tem o direito de indicar um fiscal e-
cada mesa eleitoral, facultando-se-lhe apresentar impugnaçio contra even
tuais irregularidades.

Art. 17 - Compete ao Presidente da Mesa Eleitoral:
I • identificar o eleitor;

11 - verificar se o eleitor está em dia comas suas abri
gações junto ao CRU;

111 - receber os votos e colher as assinaturas;
IV - manter a ordem e a regularidade dos trabalhos ele!

-... torsts ,
Y - decidir sobre duvidas e dificuldades apresentadas;

VI .• rubricar os envelopes em que deverão ser deposi ta-
das as cédulas;

VII - assinar as atas;
VIII proclamar os resultados.

Art. 18 kJ Secretário compete disciplinar os trabalhos Te
Iat ivos ã entrada e sarda dos e le+torese fiscais. lavrar a ata de recepção
e apuração dos votos, auxiliar o Presidente. substituf-lo em ausências eve~
tuais e no seu i~pêóimanto.

Art. 19 - Ao escrutinador cabe a apuração dos votos.

CAPfTULO VI
DA VOTAÇ1.o

Art. 20 - A l~seoblêia Geral para as eleições do eRa f~cio-
na, ininterruptanente, das 9:00 (nove) às 2ú:00 (v~nte) horas, no dia 15 (
quinze) de dezeü~ro.
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Parãgrafo unico - ~ 20 horas encerra-se o recebimento dos vo

tos sendo pe~itida a votação unicamente aos eleitores que estiverem no re-
cinto. munidos de senha.

Art. 21 - Cada eleitor recebe urna lista de todos os candidato;
inscritos, autenticada pela Mesa. na qual assinala os nomes de sua.preêieên-
cta, em nürriero de acordo coe a COIIlPosiçãode cada Conselho. ou seia 15 (quãn
ze) ou 11 (dezesete) nomes, que e depositado em uma própria.

Art. 22 - A comprovação de votação nas eleições para o eRa se
faz mediante registro lançado no ato da votação. pela Mesa, na parte oe ar .•.
tações da Cartein de Ident1dade Profissional. .

§ lQ - Os profissionais com registro provisô"o tem a sua v~
taçio anotada no verso do comprovante de registro provisório.

§ 29 - Os votos por correspondência são endereçados i sede do
tRa. acompanhados de IIAviso de Recebimento" (AR). ate o dia 15 (quinze) de
dezembro.

- 3Q - O COI!!Provantedos YOt&9por coM'e;:lpondênc1a ê feito PO!
tenormente mediante a apre~teção de Carteira de Identidade Profissional e
-Aviso de IecebtllJ!J1toa do Correio.

§ 19 - Os YOtes por co1'Tespondência receiJidos até às 20 horas
do dia 15 de dezembro. são <:Oq>utados após li realização da apuração dos vo-
tos depositados "as urnas das IIle:sasreceptoras e comprovada a ausêncie do Y!
tante nas listas de comparecimento dos eleitores.

§~59 - Os votos por cofT8spondêncl a chegados a seda do eRa
apÓs o encerraento das eleições não sio computados.

Art. 23 - A apuração 'das eleições ê iniciada imediatamente -
após o término da votação ou 12 (doze) horas apÕs o encerramento, não pOden--do ser interTOm?1da em qualquer dos dois casos.

Art. 24 - são anul adcs os votos com g:.ais de 15 (quinze) noces
assinalados. nos Conselhos cuja composição seja de 12 (doze) me~bros efetivos
e 3 (três) suplantas, e commais de 17 (dezeseta] nomes nos Conselhos cuie
convos1ção seja 14 [quatorze} membros efetivos e 3 (três) sup lentes , São anu
lados tambémos votos com rasuras ou com qualquer tipo de identificação.

Art. 25 ~ são considerado eleitos os 15 (quinze) ou 17 (deze-
sete) candidatos ~~is votados, sendo os 12 (doze) ou 14 (quatorze) pri~iros
cono me~bros efetivos. e os 3 (três) seguintes, como suplentes, de acordo com
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a COQ~osição de cada CRa.
Parãqrêfo unico - EM caso de empate. tem preferencia, sucessi- -

vamente. o candidato mais antigo no exercício da profissão. o formado há I'i!,ds
tempo e. por ultimo, o de mais idade.

Art. 26 - Apuradas as eleições. os doc~~entos respe~ivos ti
caro na Secretari a do ccnse'lhe , por 24 horas. para exame dos interessados. :;.::n
tro desse prazo. pode qualquer eleitor impugnar por escrito o resultado.

§ 19 - Havendo impugnaçio, serão ouvidos os interessados. n~
prazo de 2 (doi!.)ctes üteh·. O Presidente do CRBconcederã prazo de até 5 I

cinco) dias para a produção de prova.
§ ZQ - Findo o prazo de ate 5 (cinco) dias, ou não sendo reque

rido prazo para produção de prova, ê o processo enviado ã Secretaria do C0.!l
selho para. por ordem do Presidente. ser distribuido a um dos Conselheiros.
que deve levã-lo a julgamento em reunião extraordinãria convocada na fo~ -
do Regimento Interno do Conselho Regional.

Art. 27 - Cada Mesa receptora e apuradora lavra Ata das ocor-
rências e do resultado final da eleição. enceetnhendo-a, juntamente com os
votos ã sede do .CPB.

Parágrafo üoico - O eRa lavrará Ata da Assembléia Geral das E
1eições em livro próprio, essfnadc pelo presidente do CRBe pelos Presidentes
das mesas. publ1cando-se o resultado final no Diário Oficial do Estado. no
prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CAPITULO VII

DA POSSE

Att. 28 - A posse ~s ree~hros do Conselho ê dada e~ reunião -
do CR~t no dia 2 (dois) de janeiro subseqüente.

ParágrafO ü~1co - ;0 caso de ocor~;r impugnação das eleições

e o conseqGente impedimento da posse no prazo previsto. a mesma e prorrogada
ate o dia 15 (quinze) de janeiro.
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Art. 29 - Na reunião de posse os novos membros do CRa elegem
sua Diretoria. de acordo como Art ••.••• do Regimento Interno.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇnES GERAIS

Art. 30 - Para as eleições t o eRa deve providênciar ampla-
divulgação pela imprensa e expedir circular endereçade a cada membro, enfa-
tizando a obrigatoriedade de voto e a penalidade a ser aplicada aos falto-
sos ,

Art. 31 - Os casos omissos nesta Resolução são decididos,
de plano pela Mesa Eleitoral.

Art. 32 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrãrio, nctadasente as Resoluções n9 9, 70 e 133 e os
artigos dos Regi~Qtos dos CRBs que tratam da materia.

BrasfUat 23 de setembro de 1918.

Uancy Westphal(itn Corrêa
Pres í dente do era

CRB-9/8


