R£ÜOLU((?O N' 187
Complenientiiç ao dü Resoluçso ntt

177. .

O CofiStílho Nacioncil ab ÜESI, em
sessão reylizcit'.^ em 26 de já
neiro de 1956,

CONSIDERADO que s Resoluçyo nfi 177, que instituiu a
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Comissão de Distribuiçyo de nuxilios aos Deportamentos Regionais,
aprovada na reunião de 30 de novembro de 1955, não se refere ao
pcazo de encaminhamento doo peáidos de <mcessao ae. auxilias' Rf
los Departauentos Regionais, nem, '.aüpouco, meneio n& a forma
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de elaboração desses mesmos pedidos,
RESOLVE:
Art. 1a - Os peditios de concessão ae auxilios deverão

ser encaninhados à ComissSo de DistribuiçSo de auxílios instituida pela Resolução n£ 177 até 1a de setembro de cadd exercicio.

Parágrafo único - Os pedidos de concessão ue auxilio s
deverão ser encüininhados à Comissão com detalhdtía exposiça; dos
o*

motivos que o determinaram, beru como da nianeira como serão aplicados os recursos por ventura concedi os.

Art. 2a - Fica determinada a dat- de 30 de setembro pa,

ra a reuniSo anu:'l da ComissSo de Distribuição de ÁUXÍUOS, a
fia de que,. solucionadas as solicifcaçoes, possai.i os Departuinentos Regionais, eia tempo hábil, incluir as verbas concedidasnas
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respectivas propostas orçanientúrias, cuja rernessy s este Cons^
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Art. 3fl - Seja incluído» como Assessor da Comiss£o,com
as idènti&as funções mencionadas para o Direcor da DivisSo de
Coordenação do Departiiiiiento Kacional, o biretor da DivisSo de

Administração do aludido Eepartdiiiento, de vez que esta DlvisSo,
pêlos seus encargos, terá de, neces-sàri&mentE, prestar continua
das infonnaçoes a respeito doe recursos financeiros du Entidade.
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