REsoLuçAo N.° 23
o Conselho Nacional do SESL em sessüo realizada
em dezombro de 1947,

CONSIDERANDO quo compete 00 Consolbo Nacional "estabelecer as dirotrizes gerols
quo dovem ser seguidas pelas admtnistragöos regionais no assistncicx social do traboihador
industrial o ossemeihado, em todo o pals
CONSIDERANDO quo 00 mesmo Conseiho, compote implicitomente, tracar as dirotrizos
gorais quo devem ser seguidas pelas adminislracRes instituidos nos Estodos onde näo hoja
lederacäo industrial reconhecida o filioda i Confoderoção Nacional do Industria, ou ondo, ate
a prosonte data, não halo servicos organizodos polo SESI
CONSIDERANDO quo as problemas do lamilia oper6ria são mais prernenies e car000dares de amparo precisamonte nessas reqiöes onde a baixci arrecadoçâo governcxmental 6 ton
dos indices do grovidado daqueles problornos;
CONSIDERANDO assim, a imprescindivel necessidade do so näa rolardar a ostudo e a
adocäo de modidas assistenciais do SESI nossas regiöes;
CONSIDERANDO entretanto, quo o estabolocimento do dirotrizes gerais do osststência
o ossas regiöes não podo sor feito sern o conhocimento pr6vio e prociso dos necossidados mais
imprescindlvois, tendo-so em vista, notadamente, as peculiariedados locals;
CONSIDERANDO, dest'arte, quo Se torna aconsolh6vol pracedor a urn estudo imodiato
dos problomas e necessidcides dos rogiöes em aprêco, par melo de t6cnicos cujo relalirio servirà
do valiosa contribuicäo näo so a iixocäo do dirotrizes qerais, par porte do Consolho, como
também a atuagão dos delegaçães previstas no art. 13, alinea L combinado corn 0 art. 16
ulinea j do Regulamento do SESI;
0 Conselho Nacional RESOLVE:
Quo sofa dosignado corn urgOncia, pelo Presidente do Conselho Nactonal, em entondimenlo corn a Diretor do Departarnonto Nacional, tOcnico ou tOcnicos para pracoder ao estudo
dos prioridados do prostacEzo do servicos sociais polo SESI -, justificando-se essa iniciativa polo
atual situacão do indOstria quo agrova as fonOmenos sociais caracteristicos dossas rogiöos.
CaberO ao roforido tOcnico ou técnicos aprosentar 00 Diretor do Departarnonto NacionaL
corn antecodéncia do trinla dias do prOxima reunião do Conseiho Nacional, relatOrio circunstanciado o parecer sObre a assunto em a prêo, para quo consto, corn preferOncia, do paula
dos traboihos doquola rounião.

