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RESOLUÇÃO N9 378, DE 06 DE ABRIL DE 1991.

Autoriza o Conselho Regional de Bi-
blioteconomia da 3~ Região a prode-
der- segunda chamada para eleição
regional.

o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, e o De
creto n9 56.725, de 16 de agosto de 1965,

R E S O L V E:

Art. 19 - Fica o Conselho Regional de Biblioteconomia da 3~ Re-
giao autorizado a reabrir, em cariter excepcional, ·'0 processo
eleitoral para renovação regimental de seus membros, efetivos e
suplentes.

Art. 59 - Os profissionais em atraso com suas anuidades e mul -
tas ate o exercício de 1990, poderão pagi-las com os devidos a-
crescimos, ate o dia 5 de maio.

Art. 29 - Fica f í x ad o o dia 15 de maio de 1991 para a realizaç.=:'I
ção desta eleição.

Art. 39 - Aplicam-se nestas eleições as disposições da Resolu
ção CFB/n9 368/90, adaptada a nova data eleitoral.

Art. 49 - As inscrições das chapas concorrentes às eleições do
CRB-3 deverão ser apresentadas ate o dia 5 de maio.

Art. 79 - Fica reduzido, exc€~ionalmente, o período trienal
mandato dos Conselheiros eleitos por esta Resolução, a fim
se manter a unidade de ação dos Conselhos Regionais.
§ 19 ~'A redução do mandato corresponderã ao período necessário
ã realização desta. segunda chamada.~ (/,
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Art. 69 - A Presidente do CRB-3 tomari, em cariter de urgencia,
todas as providências necessirias para a realização do pleito
nomeando, inclusive a Comissão Eleitoral.
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§ 29 - O mandato dos eleitos devera se encerrar na mesma data
prevista para os Conselheiros dos demais CRBs, observada a uni-
dade nacional.

Art. 89 - O Edital de convocação devera observar o disposto no
arte 11 e paragrafos da Resolução CFB/n9 368/90, acrescidos dos
seguintes itens, em destaque:
VIII - o carater excepcional do pleito;
IX - a circunstincia de se ~ratar de 2~ chamada;
X - que a não apresentação de candidatos implicara na extinção
do CRB, com transferência de jurisdição de seus inscritos.

I - registro de chapa: ate 5 de mala;
Art. 99 - Fica fixado o seguinte calendario para estas eleições:

11 - data da eleição: 15 de maio;
111 - data da posse: 3 de junho.

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
çao, revogadas as disposições em contrario •
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