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O Gonselho Federal de Bibliotcconomia, no usd1d~~~ibuiçoes que
lhe conferem a Lei nº 4.084/62, de 30 de junho de 1962, e o Decreto nº 56.725, de
16 de agosto de 1965, e considerando a necessid~de de sistematizar a constituição
e o processo das eleições dos Conselhos Regiondis de Biblioteconomia,

RESOLVE:

Ártigo lº - Os Conselhos Regionais de Biblioteconomin serão consti~idos de
12 (doze) membros efetivos e 3 (tr~s) suplentes, .al~~ dos membros natos, nos te
mos do Parágrnfo único do artigo 21 da Lei nº 4.084/62 e do Parágrafo único do aI

tigo 32 do Decreto nº 56.725/65.
§ lº - Os membros natos terão direito a voto, embora sua presença nao

seja computada para efeito do quorum exigido para as delibera-
ções do CRB.

§ 2º - Só poderão ser aceitos como me7b os
vidamente registra dos no CRE.

natos os representantes de

Artigo 2Q - A eleição dos membros efetivos e suplentes do CRE" serafeita em
Assembléia Geral, por voto direto e secreto .•

§ lQ - O voto será obrigatório para todos os inscritos nos quadros do
CRE e o não cumprimento desta obrigação implicará em multa cor
respondente a 25% (vinte e cinco por cen~o) do maior salário mi
nimo vigente no Pais.

§ 2º - Será permitida aos Bibliotecários residentes fora da sede do
A

CRB a votação por correspondencia endereçada à Mesa Escrutinado
ra do respectivo CRB, registrada com "Aviso de Recebimento" e
garantido o sigilo do voto.

Artigo 3º - A Assembléia Geral para as eleições será convocada trienalmente
pelo presidente do CRB, por edital publicado no Diário Oficial do estado sede, ate
15 (quinze) de no~embro e divulgado por correspondencia registrada com "Aviso de
Recebimento" aos núcleos de concentração de eleitores.

Artigo 4Q - Cada Associação de Bibliotecários e cada Escola, Faculdade, De-
part3mento ou Curso de Biblioteconomia, el~gerQ um Delegado Escrutinador, devida-
mente registrado no CRB da Região e em dia com o pagamento da anuidade do ano em
curso, credenciando sua presença junto à Ásse~bléia Geral.

§ lº - Esta representação dever~ ser co~unicJdp. ao CRE respectivo até
10 (dez) de deze~bro.

§ 2º - O Delegndo Escrutin,dor ",'r c an di do t o (1 c or-go do em.
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§ 30 - O mandato do Delegado Escrutinndor se encerra com ;1nri ssjio a que
se dest i na,

§ 4º - É vedado o exercício de mandrrto de Dclcg;1do Escrutin~dor por
procurDç30.

Artigo 50 - A Mesa Escrutinadora será constituídn pelos Delegndos eleitos
nos termos do artigo anterior, sob a presidencin de um deles, sortendo no momento,
reunindo-se no dia 15 (quinze) de dezembro, na sede do CRB pnrn o fim específico,
de receber e apurar os votos emitidos diretamente e por correspondencia.

§ único - A Mesa Escrutinadora, se julgar necess6rio, poderá solicitar
a colnboração de Bibliotecários membros ou nno da Diretoria
do CRE, desde que não sejam candidatos.

Artigo 6º - Cada eleitor receberá uma lista de todos os candidatos inscritos,
autenticada pela Mesa, na qual assinnlnrlá os 15 (quinze) nomes de suo preferencia,
depositando-a em urna própriae

§ único - SerÃo anulados os votos com mais de 15 (quinze) nomes assin~
lados, com rasura ou com qualquer tipo de identificaçno.

Artigo 7º - Serão considerados eleitos os 15 (quinze) cnndidntos mnis vota
dos, sendo os 12 (doze) primeiros, como membros efetivos e os 3 (tr;s) seguintes,
como suplentes.

§ único Em caso de empate, terá preferencia, sucessivamente, o candi
dato mais antigo no-exerc{cio da profissão, o formado há mais
tempo e, por último o de mais idade.

Artigo 8º - As Associações de Bibiiotecnrios e as Faculdades, Escolas, D~
partamentos ou Cursos de Biblioteconomia que n50 credúncinrem Delegados Escrutin~
dores para a eleição do CRB, dentro do prhzo previsto no Artigo 40 deste Resolu-
ção e seus parágrafos, perderão o direito de se fazer representar junto ao CRB
(hrtigo 22, Parágrafo 2º do Decreto nº 56.725/65).

Artigo 9º - A comprovação de votação nas eleições para os CRBs se fará me
diante registro lançado pela Mesa Escrutinadora na parte de nnotaçõcs dn Carteira
de Identidade Profissional.

§ lº - Os que votarem por correspondenciu terão o registro de seu voto
\

lançado posteriormente, mediante a apresent~ç30 de sua carteira
e do "Aviso de Recebimento" do Correio que compr-ovo rf seu voto.

§ 2º - Os profissionais com registro provisório terão comprov~doo seu
voto em atestado fornecido pela Mesa no ato da votnçno ou como
determina o pnrágrafo anterior.

~rtigo 10º - Os candidatos deverão solicitar seus registros n~G Secretarias
dos CRBs a que pertencem, até o dia 15 (~uinze) de outubro, t ri enoImont o , mediante
requerimento de inscrição e apr-e sent a çjio de "curriculum vit:10".



~rtigo 12 - Da Assembl~ia lavrar-se-5 ate em livro pr~prio, nssin~dn
Presidente do CRB e pala Mesa Escrutinndora, public~ndo-sc o resultado no
Oficial do estado, no prazo m~ximo de 15 (quinze) dias.

pelo _
Diário
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§ lº - Não poderão ser condidatos nos CRB~ os profission~j~ ~obre os
quais pese qualquer impedimento 10GBl no cxcrcicio d~ profis-
SElO.

§ 2Q - Compete ~os CRBs divulgar a list9 dos cnndid2tos rCGistrados e
apresentá-l~ 80S eleitores.

~rtigo 11 - A Assembl~i~ Geral pora as eleiç~es dos CRBs funcion~r~, ininter
ruptamente, das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, no di8 15 (quinze) de dezembro,
trienalmente.

§ ~nico - A apuroçao das eleiç~es scr~ inicindn ;s 17 (dczcsscte) ho
ras do mesmo dio~

Artigo 13 - A posse dos membros do Conselho ser~ dndn em reu~i~o do CRB, no
dia 2 (dois) de janeiro subsequente.

~rtigo 14 - Na reuni~o de posse os novos membros do CRB elegcr50 suo Dircto-
ria.

§ ~nico - Os
CRBs.

membros natos nno poderão f3zcr parte da Diretori~ dos

\

DISPOSIÇOES TR:.NSITÓRL.S

~rtigo 15 - Para as eleiç~es de 15 (quinze) de dezembro de 1972, o prazo pa-
ra a inscrição de c3ndidatos fica prorrogado at~ o dia 10 (dez) de dezembro.

Artigo 16 - Para as eleiç~es de 15 (quinze) de dezembro de 1972, os Conse-
lheiros Federais deverão instruir os CRBs, a que estno filiados, sobre na disposi
çoes desta Resolução.

Artigo 17 - Par3 qs eleiç~es de 15 (quinze) de dezembro de 1972 os CRBs dev~
rao providenciar amplo divulgação pela Imprensa e expedir circulnr endcrcçodn a
cada membro, enfatizando a obrigatoriedade de voto e n penalidDde 3 Gür aplicada
aos f aLtosos.

~rtigo 18 - Estn Resoluç~o entra em vigor nest~ ~.t~, revog,dns ns disposi-
çoes em contr6rio.

Brasíli~, 17 de novembro de 1972

Muril0 Bastos dJ Cunh,
Presidente do cru


