RESO L UC r 0 NI 10

Débitos de Departamentos Regionais
para com o Departamento Nacional
provenientes de emprestimos e de
arrecadaçao direta, eliminaçao no
primeiro caso e cobrança no segundo -- determina

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA IUDI1STRIA, exa-

minando o projeto de resoluçao apresentado pela Comisso Delegada
Para Analise da Situaçao Economico-Financeira e Administrativa do
Departamento Nacional,

a fls. 105/106 de seu relatério constante

do Proc. SESI/CN-108/75,

considerando a existZncia, em 30.8.75, de um débito

dos

Departamentos Regionais para com o Departamento Nacional,

na rubrica CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, no valor
de 0411.917.319,18 (onze milhes, novecentos e dezessete
mil, trezentos e dezenove cruzeiros e dezoito centavos);
considerando . a existéncia„ na mesma data e por parte dos
mesmos devedores e credor, na rubrica CONTAS DE ARRECADA
ÇXO DIRETA, de débito no valor de D44.476.576,21 (quatro
milhes, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e

setenta e seis cruzeiros e vinte e um centavos);
considerando o exame e o pronunciamento da mesma Comisso sobre as contas mencionadas,

RESOLVE:
Artico 14;nico - Determinar ao Diretor do Departamento Nacional:

t.

2,

a) que proceda a eliminaçao do debito de
C411.917.319,18 (onze milhes, novecentos

e

dezessete mil, trezentos e dezenove cruzeiros
e dezoito centavos) da rubrica CONTAS EMPRÉ >5TIMOS E FINANCIAMENTOS por se tratar de valor

correspondente a investimentos imobilierios
da Entidade, anteriormente sempre conversível
.

em auxilio extraordinarlo, mesma porque

nao

tem os Departamentos Regionais devedures condiçoes de reembolso ao orgao credor;
b) que, contrariamente ao disposto na letra ante
ror, mantenha pessoalmente ou através de seu
Superintendente os contatas necesserios com
os Departamentos Regionais devedores da quantia de rs$4.476.576,21 (quatro milhes, quatro
centos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros e vinte e um centavos)
pela rubrica CONTA ARRECADAÇr0 DIRETA, a fim
de que seja efetuado o seu reembolso ao Depar
tamento Nacional, no menor prazo possr.vel com
patibilizado com a liquidez de cada um dos cr
geos em débito.
Rcoístre-se, de-se ciencia e cumpra-se.
Rio de Janeira¡--04 de novembre de 1 75.

GILBERTO MEN ES DE AleVEDO
Pres dente.
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