SESI
Serviço Social da Indústria
CONSELHO NACIONAL

RESOLUTA() NR. 01/92
CONSELHO. E DEPARTAMENTO REGIONAIS DO SESI PERNAMBUCO - interven4o, decreta

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO
SOCIAL DA INDUSTRIA, no uso de suas atribui4es legais, regulamentares
e regimentais,
CONSIDERANDO a deciso do Desembargador Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
que mantm deciso do Juiz de Direito da 2a. Vara
Crvel da Capital daquele Estado, decretando a
intervenço judicial na direç f3o da 1 Iera4o das
Inddstrias do mesmo Estado;
•
CONSIDERANDO a competncia deste Conselho Nacional
atravjs do ar t. 22, caput, e alrnea "p" do art. 24
do Regulamento aprovado pelo Decreto 57.365/65g
CONSIDERANDO a 5.prova4o unnime no Plenrio da
1
n i so Ordin -3ria do Conselho Nacional,da
Proposiço nr. 12/92, nos autos da Proc.
3ESI/CN-02i2/92-ig
CONSIDERANDO as circunstncias que justificam a
medida na forma regulamentar,
RESOLVE,

Art.
ío.
Determinar
a
intervenço
no
Departamento e no Conselho Regionais do SESI de Pernambuco, enquanto
perdurar a interVenço judicial na Federaço das inddstrias daquele Estado.
Art. 2o. - Durante o mesmo per rodo ficam suspensas
as atividades do Conselho Reg - ional do SESI naquele Estado, passando
esfera direta do Conselho Nacional todas as utribuiçFSes do colegiada
regional o qual deliberar3 atravês dos atos de sua competnei.a.
Art. 3o. - Caber3 ao Presidente do Conselho
Nacional designar interventor para substituir, nos prazos dc art. io., o
Diretor do Departamento Regional, fixando-lhe as atribuiçes

do

SESI de Pernambuco, que

atribuies concernen
forem
c
r
do Cor=lho
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Art. 5o.
Ficam homologados, at esta data, todos
os . atos' praticados, no mbito df <3ESI, pela Junta Governativa Judicial
nomeada para a Federa4o das Indistrias do Estado de Pernambuco.
Art.

'tos a partir de 03/08/
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-se c trç i a e cumpr -se.•
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