
RESOLUÇl\.oNQ 72';

o Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso dos atribuições que
lhe conferem a Lei nQ 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto nQ 56.725, de 16
de agosto de 1965,

RESbLVE:

provar as modificações do Regimento do Conselho Regionnl de Biblioteconomia-6ª
Região (CRB-6), nos artigos abaixo relacionados, que passnm a ter nova redação e
inclusão de matéri~ a saber:

"h.rtigo 5 - Compete ao Conselho P.egional de Biblioteconomia -

IV Fiscalizar o exercício_da ~rofissno ~e bibliotecár~o, impediE
do e punindo as infraçoes a legislaçao biblioteconomica, dan
do conhecimento ~s autoridades dos fn~os que apurar e cuja sõ
lução não seja de sua a'Lç ada!", -

XI Registrar os candidatos ao Conselho Regional de Bibliotecono-
mia-6ª Regi~o, mediante requerimento assinado de próprio pu-
nho, devendo o candidato, além dos requisitos legais, ter no
mínimo 2 (dois) nnos de exercício profissional".

"Artigo 9 - IV Em 2 de janeiro, trienalmente, para dar posse aos Conselheiros
elei tos na forma do Art. 14 § único, e anualmente para dar PC2...s
se à Diretoria".

"Artigo 14 - Par~grafo único - A Diretoria ser~ aieita em 15 de dez~mbro e empos-
sada a 02 de janeiro" ..

"Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mes, inde
pendentemente de convocação, conforme agenda dos trabalhos o;
ganizada em janeiro de cada ano, extraordinariamente sempr;
que necess~rio, por convocação do Presidente, com três (3) di
as de anteced~ncia, p-or simple s-comunica ção". -

"Artigo 27 - I Bachareis de Biblioteconomia de acordo com o Art. 2Q, letra
"a" e "b", da Lei nQ 4.084/62, que deverão apresentar diploma
registrado no Ministério da Educação e Cultura ou em Universi
dade credenciada para este fim".
Diploma de Bacharelem Biblioteconomia registrado no MoE.C.
em Universidade para este fim credenciada ou diploma de insti
tuição estrangeira devidamente rovalidado".
Mediante certidão de conclusão de curso fornecida por Escola
de Biblioteconomia ser~ concedida inscrição provisória nos ~
dros do CRB-6, que poder~ ser prorrogado anualmente".

"Artigo 32 -

"Artigo 39 - Parágrnfo único - Nenhum relator poderá reter qualquer documento ou
processo por mais de 30 (trinta) dias consecutivo, contados
da ~ata de entrega; os documentos ou processos não devolvidos
serao relacionados e reclamados em reunidO Plenária".

Brasília, 17 de novembro de 1972
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