RESOLUÇAO CFB 1,9 341/88_
Anula as eleições realizadas no Consr
1ho Reg iona1 de 8ib1ioteconomi a da 4'9Região-CRB-4 e determina a realização.
de novas eleições.
O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei.
4_084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto n9 56.725, de 16 de agosto de 1965, e
:Considerando a decisão do P1enario do CFB no Processo CFB n9 001/88, em reunião
de
'27 de abril de 1988,
,R E S O L V E:
'Arto 19 - Ficam anuladas as eleições realizadas a 19 de dezembro de 1987, no Conse :lho Regional de Biblioteconomia da 4a. Região-CRB-4, compreendendo os Estados de Per'
;nambuco, Alagoas, Paralba e Rio Grande do Norte.
,Art. 29 - Ficam, tambem, anuladas as eleições realizadas no dia 4 de abril de 1988 ,
'nos Estados da ParaIba e Rio Grande do Norte, determinadas pela Resolução CFB 338/8a
:Art. 39 - Fica determinada a realização de novas eleições, em toda a jurisdição
da·
!4a. Região.
fArto 49 - O inIcio do processo eleitoral fica fixado em prazo não superior a 30(tr.jn·
:ta) dias, após a publicação da presente Resolução, nos termos do art. 89 da Resolu ~.
.çao CFB 274/81.
:Paragrafo único - Os demais prazos fixados na Resolução CFB 274/81, ficam reduzidos:
:pela metade.
f~rt. 59 - Fica reduzido, excepcionalmente, o perI0do trienal do mandato dos Conse
...
heiros eleitos por esta Resolução, efetivos e suplentes, a fim de se manter a unid~:
,de de ação dos CRB~s.
'Paragrafo único - O mandato dos eleitos devera se encerrar na mesma data prevista pa:
'ra os Conselhelros dos demais CRB's, observada a unidade nacional.
-,
:Art. 69 - O Edital de Convocação devera mencionar, alem do relacionado no art. 89 da:
;Resoluçao CFB n9·.274/8l,mais os'seguintes itens, em destaque:
VIII
a circunstãncia de se tratar de novo pleito;
IX - que o mandato dos eleitos se extingue na data prevista para os Conselhei
,
ros das demais Regiões.
\
i
,Art. 79
Compete ã Comissão EleiSoral acompanhar o cumprimento de todas as etapas
~
.do processo eleitoral, inclusive dar posse aos eleitos.
i
'Art. 89
Com a posse dos eleitos fica revogada a Resolução CFB 339/88.
, ,
;Art. 99 - Na presente eleição não se aplica o disposto no art. 45 da Resolução
CFB'274/8l.
_
_
_
: I
IArto 10 - O Presidente do CRB-4, ate 7 (sete) dias apos a posse, devera encaminhar"
'ao CFB, cópia desse processo eleitoral.
:Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-: L:posiçoes em contrario.
:
!
!,
Brasllia,29 de abril de 1988.
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GILKA MENDONÇA BRASILEIRO - CRB-4/226
19 Secretario do CFB
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