
CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA -

RESOLUçAoN9 338, DE 02 DE MARÇODE 1988

Anula as eleições regionais realizadas
en 1987 nos Estados da Parafba e .do Rio
Grande do Norte, jurisdicionacbs ao Con
selho Pegicnal de Bibliotecx:mcrnia da
4~ Pegião.

A Presidente do o::NSEUDFEDERI\L DE BIBLIOIRXN:MIA,no uso das atri.l:uições que lhe
são cnn:feridas pela lei n9 4.084, de 30 de junro de 1962, e o Cec:reto n9 56.725, de
16 de agosto de 1965, "ad referendl.n" do Plenário do em, nos t:errros do arte 100,inc
VIII e arte 14, inc. XXXIV,do Pegim:nto Inte:rno do em e cem base no arte 45 da Re-
sollÇão em n9 274/81;

O:.:nsideraOOoo ccntido no Proc. em n9 001/88, pela infringênci.a ôo arte 69 da ~
lução em n9 332/87, cx:m~ de horãri.o de votaçã:> eu urnas seocionais;

R E S O L V E:

Art. I!? - Fican anuladas as eleicies regionais realizadas a 19 de dezanb= 'de 1987
nos Estados da ParaÍba e do Rio Grande do Norte, jurisdicicnados ao O:.:nselhoPegio -
nal de Bihliot:ea:nmi.a da 4a. Região - CRB-4. '
Art. 29 - Fica fixado o prezo mãxil!o de 30 (trinta) dias após a IXJblicaçOOda presen
te Resolução, para a reali zação de IDVaeleição nas urnas anuladas. -
Art. ~ - A Presidente do CRB-4 tanará todas as providências necessárias para a rea-
li~ ôo IXJYO pleito.
Art ••49 - Fica facultaà:> ao CRB-4a ~ de =tituir IDVaO:ni.ssão Eleitoral para
=denar o processo eleitoral, nos t:errros do arte 79, inc. IV, da Resolução em n9
274/81. .
Art. 59 - Apliccm-se a estas eleições as disp:lsições da ResollÇão em n9 274/81, cem
as alterações introduzidas pela Resolução em n9 332/87, mantidas as chapas eleito -
rais registradas para o pleito original.
Art. 69 - O Edital de Ccnvocação deverá observar o d.i.s[XlSt:o no arte 89, ines. I, li,
VI e VII da Resolução em n9 274/81, acrescidos dos seguintes itens, a serem destaca
cbs: -

VIII - o caráter exceoci.anal do oleito;
IX - a c::i..rc:unstãn de se tratar de IDVa eleição de urna anula:la;
X -' a c:ircunstância de ser OOrigatÓrio o voto de todos os bibliotecários ~ -

cri.tos e habilitados a votar nas referidas secx:i.cnais, na data da eleiÇ5lO
am1lada.

, Art. 79 - Esta Reso~ entra eu vigor na data de sua plblic:açã:>, ~ as dis-
~ en cxntrário. ,', " ~ .

S:rnJl\ÇllO
ATUAL

~ lEUA roJ:Nl'E .; CRB-8/298
, P.re:Sident:e 00' CFB ;: " .

(Of. n9 03/88)

RETIFICAÇÃO
;.' ~•...

" Na Resolucã:J em m 336 de 30 de -rvvem-
bro de 1987, puhl.í.cada no Õiári.o Oficial da União do cÍi.a 30 de aezat&('j ãe 1981-, na
página 22989 - Seção I.

aNSEIro REGICN1ILDEBlBLIOI'fXXN:MIA8a. RFXiIÃO

CNE SE~:
La, Ieformul.a;:OO

IEJA-SE:
la. e 2a. 1ef0IIm1laçã0

REl:EITAS
CORRENl'ES
-leceitas
Diversas 2.960.000,00
-leceitas
de capital 5.250.000,00

DESPESAS
mRRENlES
-Despesas

3.670.000,00 de CUsteio
-Despesas

4,540.000,00 de capital

3.210.000,00

5.000.000,00

3.760.000,00

4.450.000,00
T O T A L: 8.210.000,00 8.2l0.000;00 8.210.000,00 8.210.000,00

tor , n9 02/88)


