
RESOLUÇÃO CFB No 445, DE 06 DE MAIO DE 1997 
 
Dispõe sobre a criação do cargo de Vice-Presidente do CFB e dá outras providências. 
 
O Conselho Federa1 de Biblioteconomia, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962 e o Decreto no 56.725, de 16 de agosto de 1965, e 
o seu Regimento Interno é que, 
 
Resolve: 
 
Art. 1o – Fica criado, na Diretoria do CFB, o cargo de Vice-Presidente, com as 
seguintes funções: 
 
I. Substituir o Presidente, nos casos de faltas, impedimentos e vacância; 
II. Participar das Comissões de Debates, exercer as funções de Relator “ad hoc” e 
direito de votar; 
III. Cumprir outras funções de direção que lhe forem cometidas pelo Presidente; 
 
Art. 2o – Dá nova redação aos artigos 85 e 86 da Resolução CFB 154: 
 
“Art. 85 – A Diretoria, órgão executivo do Conselho Federal de Biblioteconomia, é 
integrada por 5 (cinco) Conselheiros Efetivos, eleitos com mandato de 3 (três) anos, 
pelo Plenário, para o exercício dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1o Secretário, 
2o Secretário e Tesoureiro. 
 
§ 1o – A Eleição da Diretoria será realizada na primeira reunião ordinária, por 
escrutínio secreto, podendo ser por aclamação, quando for candidato único ao cargo da 
Diretoria em disputa. 
 
§ 2o – Os membros da Diretoria serão empossados pelo Presidente do Plenário, na 
mesma sessão em que forem eleitos. 
 
Art. 86 – Na ocorrência de falta ou impedimento ocasional de membros da Diretoria, 
haverá a substituição na forma firmada por este Regimento Interno, nas funções de cada 
membro da Diretoria.” 
 
Art. 3o – Dá nova redação ao parágrafo primeiro do artigo 100, do Regimento Interno 
do CFB: 
 
“§ 1o – O Presidente do Conselho Federal, será substituído em suas faltas, 
impedimentos e nos casos de vacância, pelo Vice-Presidente e, nos impedimentos deste, 
pelos demais membros da ordem fixada para a função de cada um dos membros da 
Diretoria.” 
 
Art. 4o – Modifica o Artigo 3o da Resolução CFB no 433, de 07/11/1996, que modifica 
o Regimento Interno do CFB, em especial o inciso I, do Artigo 101, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“I – Substituir o Vice-Presidente e o Tesoureiro, em suas faltas e impedimentos.” 
 



Art. 5o – Esta Resolução entra em vigor em 06 de maio de 1997 e surtirá efeitos a 
terceiros na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
Zeneide de Souza Pantoja  
Presidente do Conselho 
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