MODELO XI
ATA DOS TRABALHOS DE CÔMPUTO GERAL E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS
FINAIS DA ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
BIBLIOTECONOMIA DA REGIÃO.....................
Às .... horas, do dia ...., do mês de .................., do ano de .............., na sede do CRB .........,
na Rua .........., nº ...., nesta cidade de ...................., o Presidente do CRB...........
BIBLIOTECÁRIO ...................................... (ou a Comissão Eleitoral), presentes os Srs.
......................, e ......................., funcionando este último como secretário e os demais como
escrutinadores, declarou abertos os trabalhos de cômputo geral e proclamação do resultado
final da eleição realizada no dia ........ . Foram apuradas .......... urnas, das quais ........... da
capital e ............... das cidades de ..............., e ............... As urnas anuladas (se houver)
foram as das Mesas Eleitorais nºs ......, ........, ....... e ........, sendo os seguintes, os motivos
da anulação: ............. (relatar os motivos) .......... O número de votos válidos é de ........, o de
votos em brancos de .......... e o de votos nulos ........... . Cada uma das urnas apresentou o
seguinte resultado: Mesa Eleitoral nº .........., ........votos válidos, ........, votos em branco e
............ votos nulos; Mesa Eleitoral nº ............... - (de votos por correspondência): .........
votos válidos, ............ votos em branco e ..... votos nulos; Mesa Eleitoral nº........... (e assim
por diante) ........ O resultado dos votos totalizados foi o seguinte: Chapa nº ...., ..... votos;
Chapa nº ...., ..... votos e Chapa nº ...., ..... votos, votos em branco............ e votos
nulos.......... . Em consequência foi proclamada eleita a Chapa nº ..., composta dos
seguintes Bibliotecários: Efetivos: Bibliotecário ........., registro CRB- .......... nº ......;
Bibliotecário .........., registro CRB- ........ nº .....; e Suplentes................ Concluídos os
trabalhos às ..... horas, o Presidente determinou a lavratura desta ata, por mim, Secretário
.............. a qual assino juntamente com o Presidente do CRB....... .
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