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VIÙToa I  A1)D3 eatea autoa ora  que 

o k,, 4lziiatrQ d6 Trabalho, Induatr a e Comercio submete  ao 

pronunciamento date Cunaei.10 o pedido tormuledo pelo Xnutit 

to de Aposentadoria e Ponu&ou doa ipru& doa em Transportes e 

Cin'geu no sentido de aer alterado a rsduq o do art. 21,  para 

grafo unico, do Rogulatonto da sua Carteira Xmobtliariu, para 

o aoguinto 

"ãkrt. 2]. 

raraii'uto unico  *e operações 

de que trata este artigo ter-se-Eo m, 

diante entrada inicial, por parte  do 

se urudo, do 20$L do valor do =atuo pz 

tendido, e oor o raallsadve :mediattte 

proraoaac de compra e venda ou garantia 

do primeira hipotooa, a juizo do In8t4, 
tUtO.tt 

00 I TUUD0 que a-obrigação  dø  uma 

ontracta inioiaL oorreu ondente a 20  do imovel tornara diti 

ali1 ain o tpooaivei o que deverá eor faoil:a aquiai.ç o da o 

aa proprli uma voz que o prolotario, mesmo o que au ere maior 

gu1b, mio tem poanibili dode do Juntar dinheiro, motivo  por. 

quj nio lhe nora poaalvol diap r da quantia que, no caso,  se 

oxiga; 

C0 IDJR*!fDO, entretanto, que  do pro_ 

/px'io iterosue doa ansocladou duo I tituig as do Providencia 

Social que 88t4n3 realizem o ompr o das suas roaervaa de modo 

a que licu auja daraxi Udo um futuro de solidez eoonomico-f 

cetra; 
/ 
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C0N3ID1RAflDO tomb em que é necesuario 

conciliar, no proaentõ, os intøre aoa dosoas Instituições 

àom os dos neus  eo adoti, o unau concIllaçU devo, no ca-

no em opl'OÇO, 00fl15.8tiV n'uma rurmula de equidade, que  se 

itpge, juntamente, no •aotor da Ix'ovtdoncta Soulali 

coN3ID*1 ;Do, finalmente, que a oxi-

g&ioie de qualquer quantia como entrada intoi l aos prolet, 

rios menos tavoi'ecidoa na rtributçiTo das suas atividades 

tornará impruticuvol a suo liberto 'o do senhorio, benetiaio 

osto que constitua w -; bi'à i objetivo social do Governo Na-

oional.; 

U3OLV9 o Conselho 1ectonal do Tt'aba-

lho, em seas o plena, e por maioria de votos (7 contra 6) o-

pinando sobra dito pedido sujeito ao seu uetudo, propor que 

ao opsra e8 irzobi UuriUa do Instituto de Aposentadoria 

Poua oe doe Mprogados em Tren poz'toa o Cargas eG realiz em; 

&);até 30 contos de rota, aoui qualquer entrada i' 

niotal; e 

li) de 30 contos a 60 contou, com 5, e de mais de 
Oi, contos cem lO  sobro o valor (to lxaovel. 

Rio de Janeiro, 8 do setun.bro de 3.9t2. 
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