
RESOLUÇÃO CFB NQ312/84.

Dispõe sobre a criação do Conselho Re-
gional da 14ª (décima quarta) Regino.

ART. 6Q - O pessoal destinado aos serviços administrativos da
14ª (décima quarta) Região, será admitido pelo Regime da CLT, aproveitand~
-se preferencialmente, o pessoal da Delegacia da 9ª REgião, em Florianópo-
liso

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que lhe con-
ferem a Lei 4084, de 30 de junho de 1962 e o Decreto nQ 56.725, de 16 de a
gosto de 1965, R E S O L V E:

ART. 1Q - Fica criado o Conselho Regional de Biblioteconomia, da
14ª (décima quarta) Região, com sede na cidade de Florianópolis e jurisdi-
çao sobre todo o Estado de Santa Catarina.

ART. 2Q - Fica desmembrado da 9ª (nona) Região Paraná, o Estado
de Santa Catarina.

ART. 3Q - O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia,
designará por Portaria, bibliotecário, residente em Florianópolis, para o~
ganizar e administrar o novo Conselho, criado por esta Resolução, até a
posse dos Conselheiros, a serem eleitos de acordo com a Resolução CFB
NQ274, de 26 de março de 1981.

ART. 4Q - Compete ao aibliotecário, designado para organizar e
administrar o Conselho: a) promover as medidas, relacionadas ao processo
de eleição dos membros do novo Conselho e dar posse aos eleitos. a) ado-
tar as providências necessárias à organização e funcionamento do novo Con-
selho, bem como representá-l o , quando se fizer necessário.

ART. 5Q - O Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª décima
quarta) Região, fica autorizado, após sua instalação, a organizar seus ser
viços administrativos, obedecendo em tudo às normas baixadas pelo Conselho
Federal de Biblioteconomia, bem como estabelecer os necessários entendimen
tos com o Conselho da 9ª (nona) Região, no que concerne à entrega dos docu
mentos, relativos ao Estado de Santa Catarina, existentes em seus arquivos.



RESOLUÇÃO CFB N2312/84 - continuação.)

ART. 72 - Fica estabelecido que, a eleição dos membros do Conse-
lho Regional de Biblioteconomia 14ª (décima quarta) Região, Estado de San-
ta Catarina, será realizada no dia 19 de dezembro de 1984.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mandato dos Conselheiros eleitos sera de 3
(três) anos.

L
ART. 82 - A presente Resolução entrará em vigor, na data de su~

p~blicação, revogando-se, es~e:ialmente, o art~go 12 (primeiro) da Resolu-
çao 04/66, no que se refere a area de jurisdiçao do Conselho R~gional
de Biblioteconomia da 9ª (nona) Região.
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