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DoU - I \ o RESOLUÇAO CFB ~~9 332/87.

Introduz alteração na Resolução
FB n9 274/81 que dispõe sobre

e eiçoes para os Conselhos Re -
gionais de Biblioteconomia.

o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferi das pela Lei n94.084, de 30 de ju-
~ho de 1962 e o Decreto n9 56.725, de 16 de agosto de 1965
R E S O L V E:
Art. 19 - O art. 19 passa a ter a seguinte redação: ...,
" Art. 19 - As eleições para composição dos Conselhos Regio rÓ, -

nais serão ~ealizadostrienalmente, no primeiro dia ~til de
dezembro".

Art. 29 - Fica suprimido o § 29 do art. 29 e renumerado o § 39,
ficando o artigo com a seguinte redação:
" Art. 29 - O voto e secreto, obrigatório e serã exercido pe-

lo Bibliotecãrio no CRB de seu registro principal.
§ 19 - O bibliotecãrio só poderã votar mediante apresenta -

ção da Carteira Profissional ou, na falta desta, da ce."dula de identidade.
§ 29 - Serão considerados bibliotecãrios com direito a voto

os profissionais inscritos desde que sua anuidade tenha
sido quitada, ate lO(dez) dias antes da realização das
eleições".

Art. 39 - O § 29 do art. 39 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 39 ....
§ 29 - A justificativa deverã ser apresentada, acompanhada

-da respectiva comprovaçao ao CRB, no pr.azo de 60(sesse~
ta) dias".

Art. 49 - Acrescenta incisos ao art. 49 que fica com a seguin-
te redação:
" Art. 49 - t eleglvel o bibliotecãrio que satisfaça os segui~

tes requisitos:
I - ter cidadania brasileira;

.11 - registro profissional de, no mlnimo, l(hum) ano;
111 - possuir registro principal no CRB;
IV - estar em leno ozo de seus direitos rofissionaisl~."



Art. 59 - Modifica a redação do arte 99:
11 Art. 99 - Os bibliõtecários organizarão chapas que serao cons

tituldas de tantos candidatos quantas forem as vagas a preen-.
cher, mencionando os efetivos e os suplentes, de acordo com
o regimento interno de cada Conselho".

Art. 69 - No arte 22 fica alterado o horário de votação:
"Art. 22 - Onde se lê: 11 o perlodo de votação será de 12(doze

horas, das 08(oito) âs 20(vinte) horas, continuamente ",
leia-se: "0 par-Todo de votação será.das 08(oito) às l7(dezes-
sete) horas, ininterruptamente ...11 •

Art. 79 - O artigo 26 passa a ter a.seguinte redação:
11 Art. 26 - Aos bibliotecários residentes em municlpios da ju -

risdição do CRB onde não forem instaladas Mesa Eleitorais, se
rá assegurado o direito ao voto, por via postal.
§:lQ ~Cabe aQ.CRB iemeter o ,material .necessário ao exerclcio

do voto, por via postal, a cada eleitor, ate 20( vinte)
dias antes da eleição.

§.29 - O CRS ao remeter o material para o eleitor que votará
por correspondência, registrará em lista própria a data
da remessall

•

Art. 89 - No arte 30, onde se lê " ltem llL, art. 27
se "item III do arte 27".

...II,.1eia-

Art. 99 - Modifica a redação do arte 46:
" Art. 46 - A posse dos eleitos será no tereeiro dia iit i1 de Ja

neiro".
Art. 10 - Modifica a redação do arte 48:

[

I Art. 48 - A presente Resoluç~o entra em vigor na data de su~
publicação, revogando as disposições em contrário, notadamen-
te as dos regimentos internos de cada Conselho".

Brasllia, 18 de setembro de 1987.
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