RESOLUAO N.° 173
Extinco do Divisäo Social do Departoinento Nacional.
o Conselho Nacional do SESI, em sessäo realizada
em 30 do novembro de 1955,
CONSIDERANDO que o contrato do servicos mantido entro a SESI e a Confederacäo
Nacional do IndCistria, resultante do Resolucäo n.° 143, dêste Conseiho Nacional, teve a finalidado de atribuir x entidade mater do Indi'istria a execucäo dos encargos do estudos e pesquisas de comum intorsso do órgäo patronal e do Servico Social do Indstria;
CONSIDERANDO que o montante do quota estabelecido para a oxecucäo do referido
contrato (at 3% da arrecadacao geral) é suficiento pare alender a tôdas as despesas reclamadas para estudos o pesquisas de interêsse social;
CONSIDERANDO, ainda, que é rocomondável a unidode do ocäo nesse setor, evitando-se
atividades paralelas que sempre traduzern dispersão de esforcos o rosultem encargos orcainent&ios desnecesthrios.
RESOLVE:
Art. 1. 0 - Extinguir a atual Divis0o Social do t)epartamento Nacional, pot entonder
quo as encargas quo atualmente Ihe estäo sendo atribuidos poderäo ter cumprimento através
do controto do prestacäo do servicos mantido corn a Conlederaçäo Macional do 1ndistria, do
acôrdo corn a Resolucäo n.° 143 dêste Consoiho;
Art. 2. 0 - Determinar o aproveitamento do pessooi lotado naquola Diviso am outros
setores do atividodes do Departamento Nocional, mediante prévio estudo a ser procedido pela
Divisäo de Administraçäo;
Art. 3,0 - Detorminar quo a verba "Pessoal", consignada parc a Divisao Social, no
Orçamento do Custeio, para a exercfcio do 1956, seja rateada, na conlormidode do dislribuicäo
do pessoal, polas outras divisöes do Dopartamonto Nacionol; e
Art. 40 - Quo as vorbas de "Material" e "Despesas Diversas", consignodas no Orcomenlo de Custeio do Divisäo Social para o próximo oxercicio, num total do quotro milh6es,
selecontos e trinta mil e quatrocentos cruzeiros, (Cr3 4.730.400,00) seja destinoda a reforcar,
no quadro dos Desposas Extraordinários, a rubrica n.° 3, sob o titulo "Amorlizacäo dos Cróditos
do Deparlamentos Rogionais".

