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Ui~pZe Eobre a criaçao do Conse
l~o Regional de Biblioteconomiu
12i! R~GI.6.o ....••.••..••........

o COI!S::':LHOFECE~AL DE BIOLIOTECOI,]C',II-, no uso das atr ibuições que lhe
confereln a ~ei ~084, de 30 de junho de 19(2 e o Decrete n2 56.725, de 16 de
agosto de 1965,
R E S O L V E:

A~T. 12: Fica criado o Conselho Regional de 3iblioteconomia da 12i! (decima
segunda) Região, com sede na cidade de Vitória e jurisdição sobre
o Estado do Espirito Santo.

ART. 22: Fica desmembrado da 7~ (setima) Região, o Estado do Espirito Santo.

ART. 32: O Presidente do Conselho Federal de 8iblioteconomia desiºnar~ atra
v~s de Portaria, bibliot0c~rio residente na cidade de Vitória, p~-
ra organizar e administrar o novo Conselho, criado pcr esta Resolu
ção, até a posse dos Conselheiros, a serem eleitos de acordo com a
Resolução CFB n2 274/81.

IRT. 42: Compete ao bibliotec~rio designado para organizar e administrar o
Conselho:

,~a) promover as medidas relacionadas ao processo de elei-
ção dos membros do novo Conselho e dar posse aos elei
tos;

b) adotar todas as providências necessárias a organiza--
ção e funcionamento do novo Conselho, bem como repre-
sentá-lo quando se fizer necessário.

ART. 52: O Conselho Regional de 8iblioteconomia da 12~ (decima segunda)
Região, fica devidamente autorizado após sua instalação, a organi-
zar os seus serviçes administrativos, obedecendo em tudo as normas
baix&cas pelo Conselho Federal de Biblioteconcnia bem como estabe-
!ecer os necessários entendi~entcs com o Conselho Regional da 7~
(sétima) Região, no que concerne a en~reºa de docu~entos relativos
a9 Estado do Espirito Sant0.

ART. 62: O pessoal des~inado aos serviços administrativos da 12ª (decima se
gunda) região, será admitido pelo regime C~T, aproveitando prefe--
rencialmente o pessoal da delegacia da 7ª Região em Vitória.



!.RT. 79.: Fica estabelecido que a cal:;.C:, cleiç ~0 cios lTl~r~:)rosdo Conselho
Regional de Bi!JliotecofloOliacL J2" (c:ccir".ls cqun.Ic, ) Região será
r-ea Lí.zada no dia IQ de de z errbro d,~ 10~:::.

PA~fi.C;':, FO ú uco. O mandato dos Con seLhc Lr o s, e lc i tos na pr irncí r-a eleição
será de I (um) ano.

A presente Resolução entra em vigor nd d~t& de sua PUbliC~ÇãoJ'
regovando-se especialmente o Art. l~ da Resolução 04/66 no que
se refere a area de jurisdição do Conselho de 8ib1ioteconomia
da 79. Região.

9rasllia, 30 de agos~o de 1983.
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