
 As eleições para os membros dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia - CRBs, 

com vistas à escolha dos 12 (doze) Conselheiros Efetivos e 6 (seis) Suplentes, para o triê-

nio 2012/2014, ocorrerão no período de 07 a 17/11/2011.  

 Serão utilizadas duas formas de votação: via Internet, a partir das 8h do dia 7, até 

às 21h do dia 17 de novembro para os CRBs onde houver registro de  chapa única. E pelo 

sistema presencial, onde serão instaladas mesas receptoras de votos, no horário de 8 às 

17 horas, no dia 17 de novembro, onde houver a inscrição de duas ou  mais chapas. 
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 Estarão aptos a votar os bibliotecários registrados e em dia com suas anuidades 

perante o CRB, inclusive a de 2011. Está em vigor uma Campanha de Conciliação, com a 

finalidade de viabilizar aos profissionais o exercício do dever e do direito de votar e ser vo-

tado no pleito que se avizinha, por meio de regularização de seus débitos junto ao CRB. O 

voto é obrigatório e ao bibliotecário que faltar à obrigação de votar sem causa justificada, 

o CRB aplicará, de ofício, uma multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do va-

lor da anuidade vigente, conforme a legislação eleitoral. 

 Escolher os representantes dos CRBs não é somente uma obrigação, mas sobretu-

do um direito de todos nele registrados. Participar das eleições significa a oportunidade 

para que todos os profissionais se façam representar por colegas comprometidos com o 

fortalecimento da Biblioteconomia, com o desenvolvimento da categoria e das institui-

ções do Sistema CFB/CRB.  

 As Resoluções CFB n. 88/2008, n. 89/2008 e n. 120/2011 que regulamentam o 
processo eleitoral estão disponíveis no Repositório Institucional do Sistema CFB/CRB: 
http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/22. 
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Votação pela InternetVotação pela InternetVotação pela InternetVotação pela Internet    

 7 a 17/11/2011 — até às 21h 

Votação PresencialVotação PresencialVotação PresencialVotação Presencial    

 17/11/2011 — 8 às 17h 

 
    


