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Dis~;e sobre a criaçao do Con
s~lho n~gional de Oi~liotcco-
nOlllÍa J3' Fegião .

o CO!\JSELHO FEDERAL DE BIBLIOT:::CO:J'. 11.., no uso das atribu iç;es que lhe
conferem a Lei 4084, de 30 de junho de 1962 e o Decreto n2 56.725, de 16 de
agosto de 1965,
R E S O L V E:

ART. 12: Fica criado o Conselho Regional de Biblioteconomia da 13§ (decima
terceira) Região, com sede na cidade de são Luis e com jurisdição
sobre o Estado do !i:ar'anhão.

Art. 22: Fica des~embrado da 31 Região, o Estado do ~aranh~o .

Ar t , 32: O Presidente do Conselho FEderal de Biblioteconomia designará, a-
trav~s de Portaria, bibliotec~rio residente em são Lu~s, para or~~
nizar e administrar o novo Conselho, criado POI' esta Resolução, a-
t~ a posse dos Conselheiros, a serem eleitos de acordo co-Tl2, Reso-
lução CFB nQ 274/81.

Art. 4Q: Compete ·~o bibliotecário 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 e-
leitos;

b) adotar todas as providências necessarias a organizaçao
-e funcionamento do novo Conselho, bem como representa-

-10 quando se fizer necessário.

Art. 52: O Conselho Regional de 8iblioteconomia da 13~ (decima terceira) ~e
gião, fica dev .í darnent e autor izado, após sua instalação, a organ i-
zar os seus serviços a~~inis~rativos, obedecendo e~ tudo as ncr~as
baixadas pelo Conselho Federal de Bibliotecono~ia, ue1 cc~o es~a~!
lecer os necessários entendimentos com o Conselho ~egional da 3~
(terceira) Região no que co~cerne ~ entrega de ~ocumentcs, r2lat~-
vos ao Estado do ~aranhão.

Art. 62: O pessoal destinado aos serviços ac~inistrativos d~ 13s ( oecima-
terceira) Pegião, será adGitido pelo rEg~me C~T, aprcveitando-s2
preferencialmer:te o pessoal da delegacia ca 3? Região em são Luis.
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ART. 72: Fica est&belecido que a data da clciç;o dos mc~bros do Co~selho
Regional de 9ibliotecono~ia da 131 (dec~~a terceira) Regi~o, ser~
realizada dia 12 de dezem~ro dE 19j2.

Pt'\RÁGr<AFOÚUCO: O mandato dos Conselheiros ele itos r,:::, cr í n.eí.r-a e Le í ç ao sc-
ra de 1 (um) ano.

Art. 82: A presente Resoluç~o entra em vigor na data de sua publicação
gando-se especialmente o Art. 12 da Resolução n2 04/66 no que
refere à área de jurisdiç~õ do Conselho Regional da 31 Região.
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8rasilia, 30 de agosto de 1933.
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