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M. T. 1. C. - -  CONSELHO NACIONAL  00  TRAI3ALHO 

(c?-231./i.l) 

003/ V 

Proc. 12.074/37 

Autoriza-39, Ots parte, 
vista do doficit orra onta-
r13 aprezontado., c:Lovaçao 
do capital do  urtiira Pre-
dial de Caixa do 4posontado 
rL e Pens os. 

VISTOS L1, RELATíXrU os autos do prooe 8o em que 

a Caixa do Aposentadoria ø Pens os de  erviçoa Talo  Leoa do 

DistrLto Podorai solicita a este Conselho autorizaQ o para au-

montar do Es. t4..000 00O 0o0 (quatro rali contos do reis) para 

Ra. 9.000:0O0 000 (novo mil contos de reis) o capital da res-

pectiva Carteira Predial: 

COfl3ID RATWC) nue se verifica do processo a exia-

tncia do cIfieit orçaaent río na  artoira Predial em apreço, 

conformo balanço do ria. L; 

C0 SIDEF\!DO  ue tal sLtnaç o dofielt rta é en-

contrada, de um  od  geral, no: org os prodIala das Caixas de 

Aposentadoria e 

CO iD flfNDO, todavia, que os te Conselho, sobro 

o assunto, resolveu, nos autos do processo n 20.575/39, aoli-

citar ao  xino. r.Ministro do Trabalho, Ind strla o Com rclo, a 

uomeaç o de uma co iss o de tcnLeoc, afim de estudai' a adoç o 

de medidas tendentes a normalizar a situaç o financeira das 

Carteiras Prediais das 1nst1tu1ç5es de previd ne1a social; 

Isto posto, o 

CO?SiD A1X3 quo o capita]. da i nstituição, con-

formo balanço relativo ao 3Ã trimestre do 1939, era de Re... 

30 5l7:87 %700  (trinta mil juínhentos o dezessete oDntoe oito-

contos e setenta rll o utoeentos rola)-, o ue Permito à Cai-
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za, 'na conformidade do jue f olta o dL ponto no art. lu do regulamen-

to em vigor, emp i  a Í2aportâncla do 1s. 15-250:000 000 (quinze 

mil duzentos e cincoerita contos de rris) cm operações prediais, OU 80-

ja, 50% das suas roaorv a aouriiuladaa; 

CON t'i.EAi1D0, assim, :juo o podido do aumento de capital, 

ora encaminhado, en.4uídra-soiria liritoa ou d,1sposições legais atinou-

tea a eapocie 

COU.tDZF NDO, mais, jtio as operações prediais visam fa-

cl1.tar a 3olugião do presente problema de habitaç o ao operario o, oon 

soquantomente, a mel-borla do nível do vida dos associados contribuin-

tes doa institutos o Caixas do Aposentadoria e 

C0ïSlDERiI1LI0, finalmente, que a para11za o radical doa 

emproordin ntoa prediais, cntin encia em que ao verá a Caixa ai no 

fr concedido o reforço solicitado, traria 'maiores prejuízos à insti-

tuLç o coia ui obrigações anteriores Já contraídas; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Tr ba1ho, ei sessão pie-

na, deferir o podido, conformo foi formulado. 

Rio do Janeiro, 20 do fevereiro do 1914 

a) FrancIsco i'ai'bosa do Rozonde  prrjsldento 

a). Mat ias Costa  Rolator 

Fui presente: a) 3. Leonel do Rezonde idvim  Procurador Geral 

Assinado on 
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