RESOLUAO N.° 180
Altera a redação do Art. 6. 1 o seus parágrafos, do
Regimento Interno do Conseiho Nacional do SESI.
Altera a redacão dos artigos 2 0, 3.0, 4.0 e 5,0 do
Resolugño n.0 168, de 27 do abril do 1955.
O Conseiho Nacional do SESI, em sessäo realizada
em 30 de novembrc do 1955.
RESOLVE:
Art. 1. 0 -- Dar a soguinte redacao oo Art. 6.° a seus perrágralos, do Reqimento Inrerno do Conseiho Nacional:
"Art. 6 . 0 - 0 Conseiho so reunirá, obrigotriamente, trés vézes par aria, nas
primeiras quinzenos dos mesas do marco, moio e novembro, mediante convocacao do
Presidente, com antecedncia minima do 15 ( quinze) dias.
§ l.° - Na runiäo do marco, a Conseiho de1iberar6, especiahnente, sébre as
contos do exercicio anterior: na reuniEio do mob, sôbre as relatórios e fatos do exercido undo o, no reunião de novembro, sôbre a orcamento, pianos do trabalho e demais
quesb6es referentes ao oxerciclo futuro, sam projuIzo, em quolquer dos ocasiöos, do
pleno exercicto de suos atribuicöes begois.
§ 2. 0 - As reuniöes seräo realizodas r,a sede do Administracäo Central, no
Capital do RepiSbblca, Cu, em caso do necessidode, em qualquer outro ponta do terntório nacional, medionle deliberaçäo do Plenário ou da PresidSncia, devidamente Justificada.
§ 30 - 0 Conselho, se I or nocossiSrio, poderO reunir-so, tambOm, extrciordiniriamente, em quolquer época, medbante convocacäo do Prosdente ou do moioria
do seus mombros, sendo licito, nos rouniOes extroordin&ios, além do ostudo dos questOes que determinaram a corrvocacOo, o debate sObro qualquer outro assunto."
Art. 2.° - Dar a seguinte redacOo aos Artigos 2 . 0 , 30, 40 a 5.0 do RosolucOo n.° 168,
de 27 do abril de 1955:
"Art. 2.0 - Fixar a data de 31 de marco como limite mOximo para quo as
rolotOrios do Departomeno Nacional e dos Deportamentos Regionois deem entrada no
Secrotaria do Consoiho Nacional.
Art. 3.1 - Determinar i Secretaria do Conselho Nacional quo, transcornida
a data do 31 do marco, remota 00 Deportamonto Ibocional, para receber parocer, o original dos rebotórios recobidos dos Departamentos Regionois.
Art. 4.0 - Fixor a prazo do 20 dias para 0 Departcrmonto Nacional emitir parecer sObre as relotórios dos Doportamentos Regionais o rometiS-bo a Socretaria do
Conseiho Nacional.
Art. 50 - Os rebatOrios do Dopartomonto Nocional, dos Depantomontos Regionais o as poroceros que sObre 05105 forem proferidos polo Departomento Nacional
devorOo ear remetidos em nhlmoros do exemplares suficientes a sua distribuicao aos
Senhores Conselheiros polo Secretoria do Conseiho Nacional, junta corn a pauta do
trabaihos do rouniOo."
Art. 3.0 - Ficam revogadas tOdas as demote disposicOos contidas no ResolucOo n.°
168, do 27 do abril de 1955, dOsto Conseiho Nacional.

