
RESOLUÇAO NQ 87./

L~1/1 Autoriza a criação de p'el~Kacia8 estaduais) .c=1lIUIl!-/ifir~' M 'oUltj.k ~/'.~ ?1~t}f1~1 'W-,'J~ /'-
~,ai'" dos eODselh~ ~gioDais de Biblioteconomia •
G- 5.': Imtres IIHJv1aeiiitãã~

o Conselho r.daral de Blblioteconomia, no uso da. atribui-çôea que lhe são confendas pela Lei nO ~.o8~,d. '0 de junho de 1962 e
o Decreto aO ,6.725. cte16 de ago.sto de 1965,

CONSIDERAKDO a conyen1;ncia d. permitir maior fiscalização
40 exercício 4a profissão e. to40 o território nacional.

CONS~,~.~~e a inexistência 7!~epreeentação dQ~"Cons.!..
lhoS Re~ ai!r...!OFada area c1~11~:~~~~.~_."spect~4!!t~~lta ~,~~i.!
c.llzaç.9,·•..n facilita. congreg~.ça.pdoa bibliotecarios res"d~nte8 DO,_

.interlo; das regiõea. "<, --

CONSIDERANDO que cumpre ao Conselho Federal adotar as medi
.ei•••• ia adequada • .ao 4•••nT01.imento elafiscalização na defesa elo. i.l
t.~.s •• 4a iasti'ulç~o proti ••ioa.l,

'.;- - . "
ÀM. 10 - 11.•• t••titulAo • alate•• ele hleiaoia elo. COUA

lho. Res1011al~_ q". será 41ri.ci4a por 111I Delee.to •

. -, único ~ O D.lapelo ••rá ••oolhido pelo Conselho Regional
• sua 4e~i~a9;oaev.rá reoair e. Bacharel e. Blblioteconomia d. co.,~
yada la~~ldade. ao. mal. 4e 2 (401a) anoa de exercício profisaional .,
BO iâÍnillO ..,0. 1 (u.) anõ 4•.registro DO CRB 4a jUrisdiçãõ'--'ie·ndolncJJ.s-

'pensável que reslda DO 10cal-ae4e da Delegacia.
Art'. 20 - O Delegado será 4esignado para representar o CRB.

aem substitui-lo, comp.tindo~1he atuar em caráter administrativo, exclu-
s·ivamêDte. Da área municipal e l1a_estadual, quando a sede do Conselho R.t
gional se encontrar em outra.unidade elaFederação.

Art. ,a - são atribuições dos Delegados d08 Oonselhos Regio-naial
a) exercer a fisoalização do exeroicio profissional, infor-



fis.2

mando ao Conselho Regional qualquer irregularidade, ilicitude e zelar
pelo cumprimento da legisl8çDo eBp~c{fica. sobretudo pelo prestígio e
bom n~me da Classe;

b) receber e encaminhar ao Oonselho
inscrição~ cancelamento, certidões, declarações,
quer natureza. representações. ete ••

c) promover ~ mais ampla diwlgação d08 atoa e diretr1se.

Regional os pedidos de
requerimentos de qual-

do eRDI
d) cadastrar os bibliotecários, bibliotecas e centros de iu-formação ou documentação das reapectivas jurisdiçõesl
e) arrecadar e encaminhar ao eRa as oontribuições devidas P..-108 bibliotecários e entidades;
f) relatar ao eRa mensal, tr1meôtral e anualmente, as ocor-

Arenciss e tatos de lnter~6ee, p~estando contas de ben~ e valores sob sua
guarda ou fespoDBabil~4ade.

Art. !tO • A fução 4e »eleS.ao, .xe~cl4á • \{t':lle I~uito •
• e~â conslaerada sery1ço releYant.. \

!ri. ,o - .l pnNDte lésol\lç;o entrar. •• '1'1;01'•• ota 4e
eua publicação. "TOPr;.4o tob •• qualquer 41.;:081çõe•••• 0Dt1"ario.

Bras!l1s, 16 de agosto de 1973

Huri10 Ba8t~0~sld~~~~
Pres1dente


