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. RESOLUÇÃO N9 133

Dispõe sobre o Processo eleitoral dos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia.

I - Dos Conselhos Regionais

O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atribui
ções que lhe conferem a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Decre
to n9 56.725, de 16 de agosto de 1965,

RESOLVE:

Art. 19 - Os Conselhos Regionais de Bib1ioteconomia serão constituidos
de membros efetivos e suplentes, além dos membros natos, nos

termos do Parágrafo Único do artigo 21 da Lei n9 4.084/62, e do Parágr~
fo Único do artigo 32 do Decreto n9 56.725/65 e de acordo com Regimento
Interno de cada Conselho Regional.

§ 19 - Os membros natos terão direito a voto~ embora sua presença nao
seja computada parà efeito do quorum exigido para as deliberações do CRB.

§ 29 - Na hipótese do membro nato não poder comparecer às reuniões,
"

verá ?esignar um representante que seja registrado em CRB.
de

Art. 29 - A eleição dos membros efetivos e suplentes do CRB será
em Assembléia Geral, por voto direto e secreto.

§ 19 - O voto será obrigatório para todos os inscritos nos quadros do
CRB e o não cumprimento desta obrigação implicará em multa corresponde~
te a 25% (vinte e cinco por cento) do maior salário mínimo vigente no

/
feita

..pals.
§ 29 - Será permitida aos Bibliotecários residentes fora da sede do CRB
a votação por correspondencia endereçada à Mesa Escrutinadora do respe~
tivo CRB, registrada com "Av i so de Recebimento'; e garantido o si.gi.Io do
voto.
Art. 39 - A Assembléia Geral para as eleições ser~ convocada trienalmen

te pelo Pr-es í.derrt e do CRB, por edi tal publicado no Diário Ofi
cial do estado sede, até 15 (quinze) de novembro e divulgado por corres
pondencia registrada com "Av í so de Recebimento'; aos núcleos de concen
tração de eleitores.

11 - Das Candidaturas

Art. 49 - Os candidatos deverão solicitar seus re~istros na Secretaria
do CRB a que pertencem, até o dia 15 (quinze) de novembros

::r~enalmente 5 mediante requerimento de inscrição e apresentação de :;cu~
r-ic:Lurn vitae . ..



S 9 - são condições indispensáveis aos candidatos a conselheiros de
CRB:

I - estar devidamente registrado, no mínimo há I (um) ano, em CRB;
11 - ser brasileiro nato ou naturalizado;
III - estar legalmente livre para o exercício da profissão.

§ 29 - Não poderão ser candidatos aos CRBs os profissionais sobre os qu~
is pese qualquer impedimento legal ao exercício da profissão.

Cada eleitor receberá uma lista de todos os candidatos inseri
tos autenticada pela Mesa, na qual assinalará os nomes d~ sua

~r~~2rencia, em nGmero de acordo com a co~posiç~o de cada Conselho, ou

§ 39 - Compete aos CRBs divulgar a lista dos candidatos registrados e
apresentá-la aos eleitores.

111 - Das Eleições

Art. 59 - Cada Associação de Bibliotecários e cada Escola, Faculdade, D~
partamento ou Curso de Biblioteconomia, elegerá por solicita-

ção do CRB, um Delegado e suplente para cada mesa rec~ptora· e escrutina-
dora, devidamente registrado no CRB da Região e em dia com o pagamento
da anuidade do ano em curso, credenciando sua representação junto à As-
sembléia Geral.

§ 19 - Esta representação deverá ser comunicada ao CRB respectivo até
25 (vinte e cinco) de novembro.

§ 29 - O Delegado não poderá ser candidato a cargo do CRB.

§ 39 - O mandato do Delegado se encer~a com a missão a que se destina.

§ 49 - ~ vedado o exercício de mandato de Delegado por procuração.

Art. 69 - Caberá ao Presidente do Conselho a instalação das mesas recep
toras e escrutinadoras, em número suficiente para atender ao

bom andamento dos trabalhos.

Parágrafo Único - A designação dos delegados e seus suplentes bem como
os locais de votação serão divulgados pelo CRB~ pelo menos 15 (quinze)
dias ant~sdas eleições.

Art. 79 - As Mesas receptaras e Escrutinadoras serão constituidas pelos
Delegados indicados nos termos do artigo anterior, sob a pr~

sidencia de um deles, sorteado no momentoj reunindo-se no dia 15 (quin-
ze) de dezembro, nos locais de votação para o fim específico de receber
e apurar os votos emitidos diretamente.

P~:.::.ágrafoÚnico - As Mesas se j!}lgareinnecessário, poderão solicitar a
colaboràção de Bibliotecários membros ou não da Diretoria do CRB; desde
G e n~o se1a~ candidatos.
:.2't. 8<?
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dezesete) nomes, que será depositado em urna
- .proprl.a.

Art. 99 - Apuradas as eleições, o~ documentos respectivos ficarão na S~
cretaria do Conselho~ por 14 horas, para exame dos interessa

dos. Dentro desse prazo, poderá qualquer eleitor impugnar o resultado,
por escrito.
§ 19 - Havendo impugnação, serão ouvidos os interessados, no prazo de 2
(dois) dias úteis. O Presidente do CRB concederá prazo de até 5 (cinco)
dias para a produção de prova.
§ 2Q - Findo o prazo de até 5 (cinco) dias, ou não sendo requerido pr~
zo para produção de prova, será o processo enviado à Secretaria do Con
selho para, por ordem do Presidente, ser distribuido a um dos Conselhei
ros, que deverá levá-lo a julgamento em reunião extraordinária convoca-
da na forma do Regimento do Conselho Regional~

§ 39 - O comprovante dos votos por correspondencia será feito posterio~
~ente mediante a apresentação de carteira de identidade profissional e
do "Aviso de Rec eb Lmerrto' do Correio.
§ 49 - Os votos por correspondencia recebidos até às 17 horas do dia 15
de dezembro, serão computados após a realização da apur~ção dos votos ds

-IV - Da apuraçao

Art. 10 - Serão anulados os votos com mais de 15 (quinze) nomes assinal~
dos~nos conselhos CUJa composição seja de 12 (doze) membros

efetivos e 3 (três) suplentes, e com mais de 17 (dezesete) nomes nos co~
selhos cuja composição seja de 14 (que t'or-z e ) membros efetivos e 3 (trêsl
suplentes. Serão anulados também os vot6s com razuras ou com qualquer ti
po de identificação.
Art. 11 - Serão considerados eleitos os 15 (quinze) ou 17 (dezesete)ca~'

didatos mais votados, sendo os 12 (doze) ou 14 (quatorze) pri-
mel.ros como membros efetivos e os 3 (três) seguintes, como suplentes, de
acordo com a composição de cada CRB.

Parágrafo Único - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, 0_

candidato mais antigo no exercício da profissão, o formado há mais tempo
e, por último, o de mais idade.

Art. 12 - A comprovação de votação nas eleições para os CRBs se fará me
diante registro lançado, no ato da votação, pela Mesa na pa~

te de anotações da Carteira de Identidade Profissional.

§ 19 - Os profissionais com registro provisório terão a sua votação ano
tada pela mesa no verso do comprovante de registro provisório.

§ 29 - Os votos por correspondencia serão encaminhados à sede do CRB, ~
companhados de "Aviso de Recebimento'; (AR), até o dia 15 (quinze) de de
zembro.



Brasília, 21 de outubro de 1975

4

positados nas urnas das mesas receptaras e comprovada a ausencia do vo
tante nas listas de comparecimento dos e1eitores.
§ S9 - Os votos por correspondencia chegados a sede do CRB ap6s o encer
ramento das eleições não serão computados.

,
Art. 13 - A Assembléia Geral para as eleições dos CRB funcionará, inin

terruptamente, das 9:00 (nove) às 17:00 (dezesete) horas, no
dia 15 (quinze) de dezembro, trienalmente.
§ 19 - às 17 horas encerrar-se-á o recebimento dos votos sendo permiti
da à votação unicamente aos eleitores que estiverem no recinto, munidos
t.:2 senha.
§ 29 - A apuração das eleições será iniciada imediatamente após o térmi
no da votação.

Art. 14 - Cada Mesa Receptora e Apuradora lavrará Ata das ocorrencias e
do resultado final da eleição, encaminhando-a, juntamente com

os votos à sede do eRB.

Parágrafo Onico - O CRB lavrará Ata da Assembléia Geral -das Eleições em
livro próprio assinado pelo presidente do CRB e pelos presidentes das me
sas, publicando-se o resultado final no Diário Oficial do Estado, no pr~
zo máximo de lS (quinze) dias.

v - Da Posse

Art. 15 - A posse dos membros do Conselho será dada em reunião do CRB,
no dia 2 (dois) de janeiro subsequente.

Parágrafo Onico - No caso de ocorrer impugnação das eleições e o canse
1uente impedimento da posse no prazo previsto, a mesma será prorrogada
2tê o dia 15 (quinze) de janeiro.

Art. 16 - Na reunião de posse os novos membros do CRB elegerão sua Dire
toria.

~: - Disposições Gerats

Art. 17 - Para as eleições os CRBs deverão providenciar ampla divulgação
pela Imprensa e exped í r-vc í.z-cu Lar- endereçada a cada membro, en-

fatizando a obrigatoriedade de voto e a penalidade a ser aplicada aos
faltosos.

Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor nesta
sições em contrário, notadamente as

artigos dos Regimentos dos-eRBs que tratam da

data~ revogadas as di~po-_ ./ v
Resoluçoes n9 9 e 70 e os
matéria.

Murilo Bastos da Cunha
Presidente do CrB


