
Art. 59 - O Edital de convocaçao deverã mencionar, alem do
relacionado no art. 89 da Resolução CFB n9 274/81, mais os se-
guintes itens, em destaque:

VIII - a circunstância de se tratar de 2~ chamada;
IX - o carãter excepcional do pleito;

X - que a não apresentação de candidatos imp1icarã na ex (
I,»~
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Autoriza os Conselhos Regionais de Biblio
teconomia da 6~, l2~ e l3~ Regiões a pro~
cederem segunda chamada para eleições re--
gionais.

A Presidente do CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das
atribuições legais. que lhe são conferi das pela Lei 4.084, de 30
de junho de 1962, e o Decreto n9 56.725, de 16 de agosto de 196~
ad referendum do P1enãrio, e pelas razões expostas na Resolução
CFB n9 333/87,
R E S O L V E:

Art. 19 - Ficam os Conselhos Regionais de Bib1ioteconomiada
6~, l2~ e 13~ Regiões autorizados a reabrirem, em carãter exce~
cional, o processo eleitoral para renovação regimental de seus
membros, efetivos e suplentes.

Art. 29 - Fica fixado o dia 15 de março de 1988 para a rea-
lização deste eleição.

Art. 39 - O processo eleitoral obedecerã o disposto na Re -
solução CFB n9 274/81, com as alterações introduzidas pela Re-
solução CFB n~332/87, adaptadas ã nova data eleitoral ,nos
termos da presente Resolução.

Art. 49 - Fica reduzido, excepcionalmente, o perlodo trie -
nal do mandato dos Conselheiros eleitos por esta Resolução, ef~
tivos e suplentes, a fim de se manter a unidade de ação ':' dos
CRB1s.

§ 19 - A redução do mandato corresponderã ao perlodo neces-
sãrio ã realização desta segunda chamada.

§ 29 - O mandato dos e 1ei tos deverã se encerrar na mesma da-
ta prevista para os Conselheiros dos demais CRB1s, observada a
unidade nacional.

i::cio Brasília Rádio Center - rnll;:: In ~!l-a



-02-
conto .... RESOLUÇAO CFB N9 334/87.

tinção do CRB, com transferência de jurisdição de seus
inscritos;

XI - que o mandato dos eleitos se extingue na data previ~
ta para os Conselheiros das demais Regiões.

Art. 69 - Fica fixado o seguinte calendãrio para estas ele
çoes:

I Periodo de registro de chapas: de 11 a 15 de janeiro de
1988;

Brasilia, 26 de novembro de 1987.

11 - Data da eleição: 15 de março;
111 - Data da posse; 30 de março.

~ Art. 79 - Esta Resolução entra em vigor_n~ data de sua p;-1
~cação, revogadas:as disposições em contrarlO. ~
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