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Reabre o prazo de inscrição para candidatos ã representat1v1-
dade dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia da l~, 3~, 6~
l2~ e l3~ Região, ã eleição do Conselho Federal de Biblioteco
nom1a.

Art. 49 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
as disposições em contrário.

revogadas

A Presidente do CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto n9 56.72\
de 16 de agosto de 1965, "ad referendum" do Plenário, nos termos do art. 100 ,
inc. VIII do Regimento Interno do CFB, aprovado pela Resolução CFB/n9 154/76 ;.
Considerando não ter havido inscrição de candidatos ã eleição do CFB concorren
tes ã representatividade dos CRBs da l~, 3~, 6~, l2~ e l3~ Regiões, nos termos
do arte 11, letra ~ da Lei n9 4.084/62;
Considerando que a representatividade dos demais inscritos nao preenche o núme
ro de vagas regimentais de suplentes, previsto nos arts. 29, letra~, 24 e 26
da Resolução CFB/n9 365/90;
Considerando o custo operacional de urna eleição complementar nos moldes da Re-
50 uçao CFB/n9 340/88 e ã vista das considerações da Comissão Eleitoral do CFB;
RESOLVE:
Art. 19 - Fica reaberto, em segu~da chamada, o prazo previsto no arte 79 da Re
soluçao CFB/n9 365/90, ã inscriçao de candidatos representantes dos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia da l~, 3~, 6~, l2~ e l3~ Região, não representa -
dos no prazo regulamentar, necessários ao preenchimento de vagas de membros e-
fetivos e suplentes do Conselho Federal de Biblioteconomia, a serem eleitos
por votação conforme arte 29, letra a, e arts. 24 e 26 da mesma Resolução, nos
termos do arte 11, letra ~ da Lei n9-4.084, de 30 de junho de 1962 •...
Arte 29 - Os candidatos deverão requerer seu registro ao Conselho Federal de
Biblioteconomia, no período sumário de 2 a 6 de julho de 1990, observando to
dos os requisitos e disposições contidos nos arts. 59 e 79 da Resolução CFB 1
n9 365/90.

Arte 39 - À homologação dos registros se aplicam as normas e prazos previstos
no arte 10 da mencionada Resolução CFB/n9 365/90, mantidas todas as demais dis
posições do processo eleitoral do Conselho Federal de Biblioteconomia para a
gestão de 1990/1993.

Brasília-DF., 25 de junho de 1990.
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