RESOLUAO N.° 146
Prev Reuni&o dos Dirotores dos Departarnenlos Regionais parc a estudo dos reolizacöes do Serviço
Social da Inthistrio e proposicäo dos diretrizes gorais da Entidade.
O Conselbo Nacionol do SESL em sessao realizada
em 10 de novembro de 1954,
RESOLVE:
1.0 - Determiner a realizcxcão do uma ReuniExo dos Diretores dos Departamontos Regionats, ou de pessoas por ales credonciados, do qual parlicipath a Direlor do Deportamento Nacional, para laser urn balanco dos aividades dos vàrios setores do Servico Social do Indiistria,
a fim do aprecior os frutos dessas atividades e propor as diretrizes gorais quo devem ser seguidos pelas administraçoes regionais, na assistncia social do trabaihodor industrial e assemelha.
dos em todo o Pals, tendo em vista o atendirnento dos nocossidades e peculiaridades locais e as
recursos disponIvois;
2.0 - Determinor quo essa reuniao se realize no dia 9 de marco de 1955, no sedo
dôste Consoiho Nocional;
3,0 - Fixer a prazo do 90 dies, a center desta data, parc que o Departamento Nacional,
atrav6s da Divisäo de Coordenaçäo e Interccimbio Técnico, prepare os elementos necess6rios oos
estudos provistos no item 1•0 servindo-so dos dados gerais quo possem oferecer as diversos
relatórios dos Dopartamentos Regionais, as quais soräo atualizados o completados, quando necessane, corn obsorvacöes "in-loco";
40 - Determiner quo a resultado do colota do elementos executada pole Divisäo do
Coordenaçäo e Intercambio T4cnico que servirá do base pera as traboihos da reuniäo referida
no item 1.0 seja remetido aos Direlores doe Departomentos Regionais, dentro do prazo de 90
dies, lixado no item 3,0, para aprociaçäo e recebimento de sugestöes; e
- Quo o quo for proposto no Reuniâo dos Diretores dos Departamentos Rogionais
previstci no item 1 1 , seja submetido s apreciacäo do Consetho Nacionol no sue próxima reuniäo
ordinánia a realizar-so no mOs do abril de 1955.

