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~u1. r iza orcce s s c e le i toia l cc"n(:Jkrn~
lar no Conselho fedel'õ-Jce 8ibl\(bt~co_
nomi a para preer.c+rimento ae cargo'Ó v~
90S de Conselheiro Suplente_ -

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que lhe são c0nferi:a~
pela Lei n9 4.084, de 30 de junnD de 1962, e o Decreto n9 56.725, de 16 de ógústc je
1965,
Considerando os cargos vagos de Conselheiro Suplente da presente gestão do CFB, DJr
faltó de candidatos ao pleito regimental e pela renuncia do unico suplente eleito:
Considerando aue estas vagas pel-tencem ~ representividade dos candidatos eleitos ~oy
As sernbleia de Delegados Cleitol'es dos Conselhos Regionais, prevista no art:-lT;-le -
tra b, da Lei 4.084/62;
Considerando a presença dos Presidentes dos Conselhos Regionais na reunião conjunte
com o Conselho Federal, em julh0 pr6ximc,
R E S O L V E:
Art. 19 - Fice o Conselho Federal de Biblioteconomia autorizado a convo~ar ele~;âo
c~mplementar para preenchimento de cargos vagos de Conselheiro Suo ~nte da atua~ ~e~
taco
Art. 29 - A eleição complementar serã realizada na sede do CFB, em Sras~lia. em As -
sembJeia Geral Extraordinária de Delegados Eieitores dos CRB's, no dia 27 de j: In.
de 1988.
Art. 39 - A eleição complementar prevista nesta Resolução obedecer~, no oue 'rle
aplicave1, a Resolução CFB 331/87, que regulamentou o processo eleitoral de 1SE~.
ceto o ;nc. V do art. 49 da mesma.
P'ar2:'::;rafounico - A Dosse dos suolentes serã Gada Delo PresidentE.
fit'--'49 - Os cargos v~gos per tenc em ã reore sent ividade de candi datas ele'tcs PO" v-:
t açao , na forma do art. 29, letra a E ar ; . 19. caout E:' (S 39 da Re so lucà, ~,["E 33-, c
Art. 59 - As vagas poderão ser disputadas por candidatos dos ConsElhos Reg~üna;~ 0,
-Ia., 3a., 6a., 9a., 12a. e 13a._ Região, não representados na prese~te gestãc.
Art. 69 - Os candidatos dé~erão preencner os requisitos previstos nos art~. 69 ~ 7:
.da Resolução CFB 331/87, devendo solicitar seu registro ao CFB no perlodc dE 1Ç ê ~~

de junno de 1988.
Art. 79 - A relação dos candidatos registrados para a eleição e os pedidos ~ndefer~
aos, bem como o resultado das eleições, deverão ser publicados no Diãrio Oficiô. de
União após a conclusão do pleito.
Parágrafo único - No presente caso o Delegado Eleitor deverá ser o Presidente do Cor
~elho Regional, ou o Conselheiro que o estiver representando.
t.rt. 89 - Todos os Conselhos Regionais deverão indicar seu Delegado Eleitor e r~spe:
tivo suplente,ate 15 de junho. observado o disposto no art. 99 da Resolução LF~
331/87.
Art. 99 - Para votar cada Delegado Eleitor receberã uma cedu1a e votarã em 3 (três .
nomes, não podendo votar em mais de 1 (um) nome para cada Região.
§ 19 - Serão considerados eleitos para Conselheiro Suplente o 19 (primeiro;, ?~

(segundo) e 39 (terceiro) candidatos mais votados.
§ 29 - Os demais eleitos, observada sua ordem de votação, poderão ser considere -

dos suplentes, em caso de vacância de cargos no decorrer da presente ges -
tão.

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as d~~-
posiçoes em contrãrio.

Brasllia, 29 de abril de 1988. . ~ r-
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'GILKA I~ENDONÇA BRASI LEIRO - CRB-4/226. r~ÉRCEDES DELLA FUEtHE - CRB-8/298.
19 Sécretãrio do CFB Presidente do CFB
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