
CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 

 

RESOLUÇÃO N.º 16, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1999. 

 

Altera a redação da Resolução CFB Nº 

439/96, que dispõe sobre o processo 

eleitoral no Conselho Federal de 

Biblioteconomia. 

 

 

O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 4.084, 

de 30 de junho de 1962 e pelo Decreto 56.725, de 16 de agosto de 1965 e, 

Considerando que a Resolução CFB nº 439/96 dispõe satisfatoriamente sobre o processo eleitoral; 

Considerando que a reedição do seu inteiro teor, com as modificações necessárias ao processo eleitoral 

para o triênio 2000-2003, só resultariam em despesas para o CFB resolve: 

Art. 1º- Ficam revigorados os termos da Resolução CFB nº 439/96. 

Art. 2º- O artigo 1º, o caput do artigo 3º, o artigo 7º, o caput do artigo 13 e seu parágrafo único e o 

caput do artigo 34, passarão a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.1º- Fica convocada a eleição do Conselho Federal de Biblioteconomia para o triênio 2000-2003 a 

ser realizada no dia 25 de março de 2000 em Brasília, de acordo com as disposições da presente 

Resolução. 

............................................................................................................................................... 

Art.3º- Fica criada a Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Biblioteconomia composta pela 

Conselheira esmeralda Maria de Aragão-CRB-5/040, bibliotecárias Célia Maria de Almeida-CRB-

1/611 e Ionice de Paula Ribeiro-CRB-1/686 como membros efetivos e a Conselheira Maria Isabel de 

Jesus Souza CRB-5/946, suplente para, sob a presidência da primeira, executar os procedimentos 

relativos ao processo eleitoral objeto da presente Resolução. 

............................................................................................................................................... 

Art.7º- Os candidatos à eleição e à representação deverão requerer seu registro no período de 10 de 

janeiro a 21 de fevereiro de 2000 (até as 17:00 hs), juntando os seguintes documentos: 

................................................................................................................................................ 

Art.13- Somente poderá se fazer representar o CRB que esteja em dia com as obrigações estabelecidas 

no Regimento Interno do CFB. 

Parágrafo único – Considera-se em dia o CRB que tenha remetido ao CFB toda documentação 

contábil financeira, as cotas-partes inclusive do mês de janeiro, bem como o relatório de atividades. 

................................................................................................................................................. 

Art.34- O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia dará posse aos novos membros 

efetivos, em ato solene na sede do CFB, no dia 6 de maio de 2000. 

.................................................................................................................................................... 

Art.37- Nas eleições de 2000 para o Triênio 2000-2003, será obedecido o calendário eleitoral que será 

afixado nas sedes do Conselho Federal de Biblioteconomia e dos Conselhos Regionais”. 

Art.3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

        Zeneide de Sousa Pantoja 

          Presidente do CFB 


