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Prospecto para a subscrição pública de dez mil e
quatrocentas (10.400) ações ordinárias, nominativas,
do valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), cada
uma, do capital da Companhia de Eletricidade de
Manaus:
Nos termos do Art. 1." da Lei n." 1.654, de 28 de julho
de 1952, publicada no Diário Oficial da República, de 29 do
mesmo mês e ano, foi a União Federal autorizada a constituir,
mediante acordo com o Estado do Amazonas e o Município de
sua Capital, uma sociedade anónima de economia mista, sob a
denominação de "Companhia de Eletricidade de Manaus", com
sede e domicílio na cidade de Manaus, destinada a remodelar e
a explorar o sistema elétrico e de carris urbanos que serve ao
referido Município.
E por força do artigo 15, § 4°, da mesma Lei, ficou o Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura investido, por parte da
União Federa], da qualidade de Fundador da Companhia, para
publicar o Prospecto e o Projeto dos Estatutos, anunciar a subscrição pública e tomar as demais providências legais para a constituição da Companhia.
O capital da Companhia será de Cr$ 117.497.000,00 (cento
e dezessete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil cruzeiros),
sendo Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) subscritos pela União Federal; Cr$ 25.497.000,00 (vinte e cinco
milhões quatrocentos e noventa e sete mil cruzeiros) subscritos
pelo Estado do Amazonas, dos quais Cr$ 8.000.000,00 (oito
milhões de cruzeiros) em dinheiro e Cr$ 17.497.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil cruzeiros) representados pelo acervo dos Serviços Elétricos do Estado do Amazonas, já avaliado pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, na forma do artigo 4° da citada Lei n 9 l .654-52; . . . .
Cr$ 1.600.000,00 ( u m milhão e seiscentos mil cruzeiros) subs-
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critos pelo Município de Manaus; e Cr$ 10.400.000,00 (dez
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) tomados por subscrição
pública.
O capital será dividido em cento e dezessete mil, quatrocentos
e noventa e sete (177.497) ações ordinárias, nominativas, do
valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma.
A circunstância da participação da União Federal, como do
Estado do Amazonas e do Município de Manaus, assegura pleno
êxito ao empreendimento, pois a Companhia, além da autorização
federal para produção, transformação, transmissão e distribuição
de energia elétrica no Município de Manaus, gozará, ainda, da
imunidade tributária comum das empresas de eletricidade, e,
durante cinco anos, de isenção do imposto de consumo nas compras que efetuar e do selo em todos os atos em que for parte
(artigos 11 c 13 da Lei n' 1.654, de 28 de julho de 1952).
Por seu turno, o Estado do Amazonas e o Município de
Manaus isentaram a Companhia, durante cinco anos, de todos
os impostos, taxas, contribuições e emolumentos (art. 11 da Lei
Estadual n 9 105, de l 9 de outubro de 1952; art. 4? da Lei Municipal n" 407, de 10 de outubro de 1952).
Também o Banco do Brasil fornecerá à Companhia o câmbio
e as licenças de importação para a aquisição da aparelhagem e dos
materiais necessários à completa remodelação dos sistemas elétrico
e de carris de Manaus (artigo 12 da mesma Lei).
As importâncias despendidas com a elaboração do projeto,
plantas, orçamento e estudos relativos ao objeto da Companhia
montaram a Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros), e tanto essas despesas quanto as demais referentes à
fundação da Companhia não serão levadas à conta do capital,
como preceitua o artigo 16 da Lei n' 1.654-52.
A Companhia não responderá por nenhuma obrigação decorrente de contrato entre o Estado do Amazonas e a ex-arrendatária do sistema elétrico de Manaus, ou da exploração direta desse
sistema por aquele, assumindo o Estado do Amazonas todo o
passivo oriundo da execução direta ou contratada do sen, iço de
eletricidade (art. 9? da Lei n'. 1.654-52).
Outrossim não ficará a Companhia responsável:
l 9 ) pelas obrigações decorrentes da dispensa automática,
que será feita, de todo o pessoal admitido nos Serviços Elétricos
do Estado entre a data da apresentação do projeto da Lei n9 1.654,
ou seja, de 10 de maio de 1951, e aquela em que o serviço lhe

for entregue, assumindo o Estado do Amazonas as referidas
obrigações;
2») pelo déficit de exploração que for devidamente apurado
ho período que medear entre a entrega do serviço e o início de
funcionamento do primeiro gerador da nova usina elétrica, o
qual será liquidado anualmente, em partes iguais, pelo Estado do
Amazonas e pela União (Art. 10 da Lei n? 1.654-52).
Ademais, o capital social realizado em dinheiro, no valor
de Cr$ 100.000.000,00, só poderá ser empregado na execução
das obras novas previstas nos projetos já aprovados, para a
completa remodelação do sistema elétrico e de carris de Manaus,
bem como nas modificações que lhes forem ulteriormente introduzidas, visando à sua ampliação ou aperfeiçoamento (art. 6'
da Lei n 9 1.654-52).
Como se vê, o legislador procurou exonerar a Companhia
do passivo caudatário de seu acervo, transferindo-lhe, tão-sòmente,
o ativo contido no atual património dos Serviços Elétricos do
Estado. Pretende-se, destarte, ao par de genérica isenção fiscal,
assegurar-se ao empreendimento êxito económico e financeiro,
tornando a subscrição do capital da Companhia investimento de
segura rentabilidade.
Como sociedade de economia mista a Companhia terá a
contextura de empresa privada, que lhe facilitará liberdade de movimento no sentido de cumprir a sua destinação.
Estas razões aditadas à circunstância de que a progressista
cidade de Manaus é um excelente mercado de demanda de energia
elétrica, mercê de suas jacentes virtualidades económicas, são ura
penhor do sucesso do cometimento.
Ademais, o concurso do capital particular a este patriótico
empreendimento, sobre ser aplicação segura, é investimento de
alto interesse social, que visa dotar a Capital do colosso amazônico
de abundante energia elétrica, essencial à dinamização de seus
inesgotáveis recursos potenciais.
Exortando os amazonenses, bem como o povo brasileiro, em
geral, a aplicarem suas economias em ações da Companhia de
Eletricidade de Manaus, o Governo está solicitando o concurso
de cada um, na força de suas possibilidades, para a obra comum,
e grandiosa, da redenção do Amazonas.
Os documentos relativos aos gastos realizados com a elaboração dos estudos técnicos, bem como os originais deste prospecto,
cio projeto dos Estatutos, e demais documentos, encontram-sc à
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disposição dos interessados, no gabinete do Fundador (Consultoria Jurídica do Ministério da Agricultura), no Edifício do mesmo
Ministério, 39 andar, no Distrito Federal, das 15 às 16 horas.
Cópias autenticadas dos mesmos poderão ser encontradas na sede
da Comissão Estadual da Companhia de Eletricidade de Manaus,
no edifício da Associação Comercial do Amazonas, à rua Guilherme Moreira, em Manaus.
A subscrição será aberta, nos locais adiante mencionados, no
dia 29 de dezembro de 1955 e encerrar-se-á a 29 de janeiro de 1956.
No Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado do
Amazonas serão publicados este Prospecto e o Projeto dos Estal u tos.
As agências do Banco do Brasil S. A. nos Estados do Amazonas, do Maranhão e do Pará, nos Territórios Federais do
Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, na Capital da República e
na cidade de São Paulo, bem como em Cuiabá (Mato Grosso)
e em Goiânia (Goiás), estão autorizadas a receber as entradas
dos subscritores, oferecendo à sua assinatura o Boletim de Subscrição e passando-lhes o competente recibo. Essas entradas deverão corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor nominal de cada ação.
No caso de excesso de subscrição, far-se-á a redução proporcional, tendo em vista a ordem cronológica das subscrições.
Dentro de 30 dias após a terminação do prazo para a subscrição do capital, realizar-se-á, em Manaus, a Assembleia Geral
de Constituição da Companhia, cujos anúncios de convocação
serão publicados nos jornais acima referidos.
Rio de Janeiro. 20 de dezembro de 1955.
O Fundador
BF.NJAMIN DE CAMPOS
Consultor Jurídico do Ministério
da Agricultura

PROJETO DOS ESTATUTOS
DA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE MANAUS
Aprovado pela Comissão a que se refere o artigo 15
da Lei n.° 1.654, de 28 de julho de 1952

ESTATUTOS
Capítulo I — Denominação, objeto, sede e duração
Artigo l 9 Sob a denominação de "Companhia de Eletricidade de Manaus", com sede, domicílio e foro na cidade do mesmo
nome, capital do Estado do Amazonas, fica constituída uma sociedade por ações, de economia mista, de acordo com o que dispõe
9 Lei Federal n" l .654, de 28 de julho de 1952, Lei do Estado do
Amazonas n9 105, de l 9 de outubro de 1952, e Lei do Município
de Manaus n p 407, de 10 de outubro de 1952, que se regerá pelos
presentes estatutos e disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 29 A Companhia tem por objeto a remodelação e a
exploração do sistema elétríco e do serviço de carris urbanos que
servem ao Município de Manaus, de conformidade com a autorização constante do artigo 13 da Lei n 9 1.654, de 28 de julho
de 1952.
Artigo 3°
indeterminado.

O prazo de duração da Companhia será por tempo
Capitulo II — Capital e ações

Artigo 49 O capital social é de Cr$ 117.497.000,00 (cento
e dezessete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil cruzeiros),
representado por Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros)
em dinheiro e Cr$ 17.497.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos
e noventa e sete mil cruzeiros), de bens móveis e imóveis e subscrito
da seguinte forma:
a) Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) pela
União Federal;
b) Cr$ 25.497.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos
e noventa e sete mil cruzeiros) pelo Estado do Amazonas, sendo
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) em dinheiro e . . . .
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Cr$ 17.497.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e
sete mil cruzeiros) em bens integrantes do acervo dos Serviços
Elétricos do Estado do Amazonas, avaliado pela Divisão de
Aguas do Ministério da Agricultura;
c) Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros) pelo Município de Manaus;
d) Cr$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil cruzeiros) tomados por subscrição pública.
Parágrafo único. O capital será dividido em 117.497 (cento
e dezessete mil, quatrocentos e noventa e sete) ações ordinárias,
nominativas, do valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada
uma, devendo ser integralizado em 4 (quatro) anos, em prestações
anuais de igual importância, a partir de 1954, respeitados os
prazos fixados pela Diretoria.
Artigo 5' Os acionistas que não atenderem à chamada para
realizar quaisquer das prestações nas datas fixadas pela Diretoria
ficarão, de pleno direito, constituídos em mora, podendo a Direloria mandar vender em bolsa, sem necessidade de intervenção
judicial, as ações não integralizadas por conta e risco do acionista
faltoso. A quantia apurada na venda, deduzidas as despesas que
ela acarretar à Companhia, inclusive juros de 6% (seis por cento)
ao ano sobre o montante da entrada não paga, ficará à disposição
do responsável. O adquirente fica sub~rogado em todos os direitos
e obrigações do acionista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não inibe a Companhia de, a seu critério, promover contra o acionista e os que com
ele forem solidariamente responsáveis, acão executiva para a cobrança das importâncias devidas, na forma do estabelecido no artigo 76, letra a, do Decreto-lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Artigo 69 E' facultada ao acionista a substituição dos títulos
simples de suas ações por títulos múltiplos e a conversão, a todo
tempo, destes naqueles.
Capítulo III — Diretoria
Artigo 7" A Companhia será administrada por uma Diretoria composta do Diretor Presidente, do Diretor Técnico e do
Diretor Administrativo e a ela competirá a direção permanente
dos negócios sociais e a execução das deliberações próprias e da
Assembleia Geral.

Parágrafo l 9 Os Diretores serão eleitos pela Assembleia
Geral, pelo prazo de 4 (quatro) anos, podendo o mandato ser
renovado, processando-se a eleição em dois escrutínios, votando
cada acionista em um só nome, obedecidas as seguintes regras:
a) no primeiro escrutínio, eleger-se-á, isoladamente, o Diretor Presidente, por maioria de votos;
b) no segundo escrutínio, eleger-se-ão, conjuntamente, os
dois outros Diretores, considerando-se eleitos o primeiro e o segundo votados.
Parágrafo 2' O Diretor Técnico, além de engenheiro, precisa contar mais de 4 (quatro) anos de serviços especializados cm
eletricidade, requisitos que serão, também, exigidos no caso de
preenchimento de vaga.
Artigo 89 Não poderão ser eleitos Diretores os incapazes de
comerciar e os que tiverem sócio, ascendente, descendente ou parente afim até o terceiro grau, pertencente à mesma Diretoria.
Artigo 99 Os Diretores deverão, antes de entrar em exercício do cargo, caucionar ou fazer caucionar 50 (cinquenta) ações,
como garantia de sua gestão, caução que não poderá ser levantada
antes de deixarem o cargo e serem aprovadas as contas do último
exercício em que serviram.
Parágrafo l 9 A posse no cargo de Diretor será feita por
termo lavrado no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria" e
assinado pelo Diretor empossado.
Parágrafo 29 O Diretor eleito dispõe de 30 (trinta) dias
para prestar a devida caução e assumir o seu cargo.
Artigo 10. As licenças aos Diretores serão concedidas pela
Diretoria, perdendo o cargo o Diretor que deixar o exercício por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem licença ou motivo
justificado.
Artigo 11. Nos impedimentos temporários, será o Diretor
Presidente substituído pelo Diretor que designar, processando-se
a substituição dos demais Diretores pela forma que o Regulamento
determinar.
Parágrafo l 9 Em caso de vaga, renúncia ou impedimento
definitivo de um dos membros da Diretoria, esta poderá chamar
um acionista para exercer interinamente o cargo, até que se faca
a eleição definitiva na primeira Assembleia que se realize. O Diretor escolhido exercerá o cargo pelo tempo que faltava ao substituído.
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Parágrafo 2? A remuneração dos Diretores será fixada, quatrienalmente, pela Assembleia Geral que os eleger, sendo inalterável na vigência do mandato.

X - - assinar, com um dos Diretores, os títulos, certificados
das ações da Companhia, cheques, contratos e quaisquer outros
papéis.
Artigo M. Compete ao Diretor Administrativo:

Artigo 12. São atribuições da Diretoria:
I — cumprir as leis do País, os estatutos da Companhia e as
deliberações das Assembleias Gerais;
II — elaborar o regulamento interno dos serviços da Companhia;
III — determinar a orientação geral dos trabalhos e negócios
da Companhia, bem como autorizar empréstimos compreendidos
na administração ordinária;
IV — propor à Assembleia Geral a criação de cargos e funções, de qualquer natureza e categoria;
V — distribuir e aplicar o lucro apurado, na forma estabelecida nestes estatutos;
VI — resolver os casos omissos nestes estatutos, ad referendum da Assembleia Geral.
Artigo 13. Compete ao Diretor Presidente:
í — superintender e dirigir os negócios da Companhia;
II •—• admitir, transferir, punir ou dispensar empregados de
qualquer categoria, conceder-lhes licença e abonar-lhes faltas,
podendo, porém, delegar estes poderes;
III - - representar a Companhia, ativa e passivamente, eni
Juízo ou em suas relações com terceiros, podendo, para tal fim,
constituir procuradores, designar e autorizar prepostos;
IV — recorrer, com efeito suspensivo, de deliberações da
Diretoria, com as quais não concorde, para a Assembleia Geral;
V — apresentar, pela Diretoria, o relatório anual dos negócios da Companhia à Assembleia Geral Ordinária;
VI — convocar as Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, ressalvados os casos especiais mencionados na Lei das
Sociedades Anónimas;
VII — presidir às Assembleias Gerais e às reuniões da Diretoria;
VIII -- encaminhar ao Conselho Fiscal, até o dia 10 (dez)
do mês subsequente ao vencido, balancete da receita e despesa da
Companhia, a fim de que este órgão se manifeste a respeito;
IX -- resolver os casos omissos no Regulamento Interno da
Companhia;

I — executar as deliberações da Diretoria na direção financeira da Companhia;
II •— efetuar as despesas autorizadas pela Diretoria;
III — supervisionar a parte de contabilidade da Companhia,
mantendo-a atualizada e em boa ordem;
IV - - superintender a direção comercial e a secretaria da
Companhia;
V — receber dinheiro, efetuar pagamentos, resgatar ou descontar títulos, emitir cheques e movimentar contas correntes;
VI — supervisionar a parte financeira e comercial de todos
os contratos e negócios sociais, devidamente aprovados pela Diretoria;
VII — orientar e conduzir os assuntos fiscais em ~onjunto
com o Diretor-Presidente;
VIII — ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os
documentos e livros da secretaria da Companhia, inclusive sobre
assuntos fiscais e trabalhistas;
IX — tomar conhecimento da correspondência recebida e
assinar a expedida, em conjunto com o Diretor-Presiclente, salvo
a de ordem técnica;
X — cumprir e fazer cumprir estes estatutos na parte que
lhe for pertinente.
Artigo 15. Compete ao Diretor Técnico:
I — supervisionar todos os serviços relativos às instalações,
maquinaria, funcionamento e produção;
II - - orientar a Companhia em suas atividades de natureza
industrial;
III — acompanhar, fiscalizar e administrar os serviços industriais da Companhia;
IV •— assinar os contrato? sociais que digam respeito à parte
técnica da Companhia, depois de aprovados pela Diretoria;
V — apresentar planos para a expansão e condução dos negócios da Companhia ou para a execução dos serviços técnicos;
VI — tomar conhecimento da correspondência técnica e
assinar a expedida em conjunto com o Diretor-Presidente;
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VII - cumprir e fazer cumprir estes estatutos e as resoluções da Diretoria na parte que lhe diz respeito;
VIII -- organizar os estudos e projetos em geral.
Capítulo IV — Assembleia Geral
Artigo 16. A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, até o
último dia do mês de abril de cada ano e, extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos
acionistas. A reunião ordinária terá por fim tomar as contas da
Diretoria, examinar e discutir o balanço e proceder à eleição dos
membros do Conselho Fiscal, bem como dos Diretores, se for
o caso.
Parágrafo único. Os anúncios de convocação de Assembleia
Geral, em que se proceda à eleição da Diretoria, deverão ser
acompanhados de uma lista de nomes, dentre os quais serão escolhidos os Diretores da Companhia, quatro propostos pela União e
dois pelo Estado do Amazonas, a qual será publicada com a
folha de títulos profissionais e de serviços de cada um.
Artigo 17. A convocação da Assembleia Geral far-se-á por
anúncios publicados pela imprensa, como determina a lei, e deles
deverão constar a ordem do dia, ainda que sumariamente, e o dia,
a hora e o local da reunião.
Artigo 18, A Assembleia Geral Ordinária ou .Extraordinária será presidida pelo Presidente da Companhia, ou seu substituto, e secretariada por um dos Diretores e mais dois secretários
escolhidos entre os acionistas.
Artigo 19. E' da competência privativa da Assembleia Geral,
mediante proposta motivada da Diretoria, a criação de cargos ou
empregos de qualquer natureza e categoria, cujos vencimentos
lixará.
Capítulo V - - Conselho Fiscal
Artigo 20. O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral, podendo ser reeleitos.
Artigo 21. Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento
por mais de 30 (trinta) dias, será o membro do Conselho Fiscal
substituído pelo respectivo suplente.
Artigo 22. As atribuições do Conselho são as definidas na
Lei das Sociedades Anónimas.

Artigo 23. O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos de
três em três meses, para informar-se da situação da Companhia
c opinar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria, e, extraordinariamente, sempre que o julgar conveniente,
bastando, para haver sessão, a presença de dois membros.
Artigo 24. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal
será fixada pela Assembleia Geral Ordinária.
Capítulo VI — Revisão Contábil
Artigo 25. As atividades da Companhia, em todos os seus
serores, deverão, ao menos uma vez por ano, ser revistas por auditores juramentados, de reputação comprovada, escolhidos pela
Assembleia Geral Ordinária para o exercício em que a mesma se
realize.
Parágrafo único. O laudo pericial será obrigatoriamente
publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e em outro
jornal de grande circulação, juntamente com o relatório e o balanço anual, devendo ser submetido à Assembleia Geral, que sobre
ele se manifestará.
Capítulo VII — Exercício Social
Artigo 26. Dos lucros verificados no balanço de cada ano
social, que coincidirá com o ano civil, depois de feitas as deduções,
em primeiro lugar, de 5% (cinco por cento) para o "Fundo,de
Reserva Legal", em segundo lugar, para o "Fundo de Depreciação", e, em terceiro lugar, para o "Fundo de Renovação e
Expansão", o excedente será distribuído sob a forma de dividendo,
feita a dedução da percentagem da Diretoria, se o dividendo for
superior a 6% (seis por cento).
Parágrafo l 9 O "Fundo de Depreciação", no tocante às
usinas termo-»elétricas e à rede de distribuição, deverá ser alimentado anualmente, em percentagem não inferior a 5% (cinco por
cento) para cada uma.
Parágrafo 29 O "Fundo de Renovação e Expansão" será
formado à razão de 5% (cinco por cento) dos lucros líquidos
anualmente apurados.
Artigo 27. Os dividendos serão pagos nas épocas e lugares
que forem fixados pela Diretoria e, quando não reclamados durante cinco anos, considerar-se-ão prescritos em benefício da
Companhia.
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Capítulo VIII — Disposições Transitórias
Artigo 28. A Companhia, por força do que dispõe o artig*
9* da Lei n' 1.654, de 28 de julho de 1952, não responderá por
nenhuma obrigação decorrente do contrato entre o Estado do
Amazonas e a ex-arrendatária do sistema elétrico de Manaus, ou
da exploração desse sistema por aquele, assumindo o Estado do
Amazonas todo o passivo oriundo da execução direta ou contratada do serviço de eletricidade da sua capital e passando o acervo
deste, livre e desembaraçado de qualquer ónus, real ou pessoal,
para o património da Companhia.
Artigo 29. A Companhia, na forma do preceituado no artigo 10 da mesma lei, também não responderá:
a) pelas obrigações decorrentes da dispensa automática, que
será feita, de todo o pessoal admitido nos Serviços Elétricos do
Estado do Amazonas entre a data da apresentação do projeto
da Lei n' l .654, ou seja 10 de maio de 1951, e a data em que o
serviço lhe for entregue, assumindo o Estado do Amazonas as
Mencionadas obrigações, e
b) pelo déficit de exploração que for devidamente apurado
no período que medear entre a entrega do serviço e o início do
funcionamento do primeiro gerador da nova usina elétrica, o qual
será liquidado anualmente, em partes iguais, pelo Estado do Amazonas e pela União.
Artigo 30. O mandato da primeira Diretoria expirará no
dia seguinte ao em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária do ano de 1960.
O Fundador
Benjamin de Campos
Consultor Jurídico do Ministério
da Agricultura

ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS

l
Aprovação, pela Comissão criada no Art. 15 da Lei federal
n.* 1.654'52, dos estudos e projetos a que se referem as alíneas
b, c e d, do seu art. 14:
"Ata da Sexta Reunião da Comissão Federal da Companhia
de Eíetricidade de Manaus, realizada às 9 horas e 30 minutos do
dia 19 de fevereiro do ano de 1954, no Gabinete do Sr. Ministro
da Agricultura, sob a Presidência do Dr. Jair Tovar, e com a
presença dos Drs. Haroldo Ascoli, Waldemar José de Carvalho
e Afrânio de Carvalho, bem como dos representantes do Estado
do Amazonas, Drs. José Ribeiro Soares e Lúcio Fonte de Rezende,
tendo deixado de comparecer, por motivo justificado, o Dr. Ernani
da Mota Rezende. Aberta a sessão, o Sr. Presidente mandou
que o Sr. Secretário procedesse à leitura da ata da sessão anterior.
A seguir, submetido à discussão o parecer oferecido pelo
Dr. Waldemar José de Carvalho sobre a parte técnica, foi o
mesmo igualmente aprovado por unanimidade, e, em consequência,,
aprovado o preço do Projeto referente a essa parte técnica,"

O parecer a que se refere o trecho antes transcrito, da ata
da sessão de 19 de fevereiro de 1954, da Comissão Federal, da
autoria do engenheiro Waldemar José de Carvalho, Diretor da
Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, é o seguinte;
PARECER
"Em cumprimento ao disposto no art. H da Lei n9 1.654, o
Estado do Amazonas apresentou à Comissão de que cogita o
art. 15 da aludida lei, o projeto do sistema elétrico e de transportes urbanos para Manaus.
Este trabalho foi adjudicado, mediante concorrência, à Empresa Brasileira de Engenharia S. A., sem favor, um dos mais
conceituados escritórios técnicos do País, na especialização de
que se trata.
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A planificação e o projeto dos serviços públicos de eletricidade e de transportes coletivos urbanos estão enfeixados em três
volumes, com magnífica apresentação.
Cuida, o l 9 volume, do memorial técnico, e os outros dois, dos
desenhos e projetos detalhados.
O memorial técnico está dividido nos seguintes capítulos:
generalidades, usina geradora, rede de distribuição e iluminação
pública, sistema de transportes urbanos, organização e estudos
económicos, e desenhos.
As conclusões referentes a cada um desses capítulos resultam
de estudos técnicos e económicos de cada uma das soluções possíveis, em trabalho bem justificado, dentro das modernas normas
técnicas sobre a indústria da eletricidade, e obedecidos os preceitos
legais vigentes no País.
Passamos a apreciar cada um dos capítulos do memorial
técnico.

À avaliação da carga do sistema, em condições normais de
suprimento, foi feita, separadamente, para as seguintes classes
de consumidores:

CAPITULO i

GENERALIDADES

Este capítulo se subdivide nos seguintes itens :
1 . 1 . •— histórico do sistema elétrico, 1.2. — considerações
sobre os serviços de energia elétrica e o desenvolvimento da cidade,
1.3 — coleta de dados para o projeto, l .4 — levantamento de
carga e 1.5 — projetos.
Destes o mais importante é o referente ao levantamento da
carga do sistema elétrico.
Nos sistemas elétricos em funcionamento satisfatório, é fácil
a previsão do desenvolvimento de carga, em determinado prazo.
Nos sistemas esgotados, onde a utilização de energia elétrica
se faz no regime de racionamentos, mais ou menos drásticos, a
previsão de carga e a de seu desenvolvimento, têm de ser feitas
com muito cuidado e com muita prudência.
E' sabido que onde imperam restrições na utilização de energia
elétrica, a demanda oculta é, sempre, muito maior do que a demanda aparente.
Daí, a necessidade de cuidados especiais em sua estimativa
a fim de que a previsão não seja pessimista — o que resultaria
no sacrifício do serviço adequado — nem seja exagerada — o que
ocasionaria, à Empresa, graves distúrbios de ordem econômicofinanceira.
O estudo apresentado foi feito com critério e equilíbrio, admitindo que, no momento, o suprimento de energia se fizesse em
condições normais.

a)

Residencial
A estimativa foi feita de acordo com o padrão económico
do morador, dentro de 5 tipos de casa, admitidos valores de demanda adotados em outras cidades brasileiras de clima e nível
económico semelhante ao de Manaus.
b)

Edifícios públicos, clubes, igrejas, etc.
A carga foi estabelecida considerando-se a área a iluminar,
de acordo com dados atuais.
c)

Casas comerciais, bares, pequenas indústrias, etc.
A avaliação foi feita como no item anterior, pelo levantamento da carga existente e pela indagação das necessidades
futuras.

d)

Indústrias
A estimativa foi feita como no item anterior.

e)

Iluminação pública
A carga foi calculada de acordo com o projeto da rede de
iluminação pública.
/)

Serviço de transportes urbanos.
A carga foi determinada de acordo com o projeto do serviço
de transportes urbanos.
De acordo com essa estimativa foram estabelecidas as cargas
totais da cidade, nas horas de ponta individual, para cada 'cipo de
consumidor.
Com estes valores, foi organizada a curva de carga do sistema
elétrico de Manaus que apresenta os seguintes dados principais:
Ponta máxima do sistema ,
Hora da ponta máxima
Carga média
Fator de carga
Consumo diário de energia

8.750 kW
19,30
5.118 kW
58%
122.000 kWh

Estes valores, criteriosamente determinados, servirão de base
à planificação dos serviços elétricos de Manaus e respectivos
projetos.

"

H — USINA GERADORA

Este capítulo acha-se dividido nas seguintes partes: considerações gerais, descrição da usina, especificações, orçamento e
desenhos.
Estabelecido que a carga atual do sistema de Manaus é de
8.650 kW (ponta de carga que deveria ser atendida, caso houvesse, no momento, energia suficiente), partindo desse valor, foi
feita a previsão de carga do sistema, considerando-se, cuidadosamente, as causas diversas que influem no desenvolvimento da
carga.
Foram consideradas as seguintes: crescimento da população,
crescimento do consumo individual e industrial, limitando-se, neste
caso, muito acertadamente, a potência máxima de cada consumidor a 10% da capacidade do sistema.
Não deixou de ser levado em consideração o fato de que,
em regiões carentes de energia, o desenvolvimento inicial é maior
do que o normal (salto de energia), em virtude de ser a demanda
oculta muito maior do que a aparente.
Bem analisadas as causas que afetam o desenvolvimento da
carga, foram previstos os seguintes crescimentos :
Nos 3 primeiros anos
Nos 49 e 59 anos . .
Do 69 em diante

12,0%
9,5%
8,5%

Em consequência, a ponta de carga prevista, a partir do funcionamento da usina, é:
5
10
15
20
25

anos
anos
anos
anos
anos

15.000
22.500
33.000
50.000
75.000

kW
kW
kW
kW
kW

O projeto elaborado parte da instalação inicial de 15.000 kW,
prevendo a construção das obras civis e a instalação de todo o
equipamento que não faz parte das unidades turbogeradoras, para
uma capacidade de 22.500 kW, já na l.a etapa.
Os autores do projeto fixaram-se na turbina a vapor, entre
os diferentes tipos de motores térmicos comumente utilizados, após
pesarem bem as vantagens e desvantagens, técnicas e económicas,
de cada um deles.

fc
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A fixação da quantidade e capacidade das unidades a instalar foi feita, depois de examinadas várias combinações e de
analisadas, criteriosamente, cada uma delas.
Em consequência, o projeto estabelece a montagem de dois
grupos de 7.500 kW, inicialmente, e um terceiro, de igual capacidade, no fim de 5 anos.
Para as 2? e 351 etapas, recomenda a instalação de dois grupos
de 15.000 kW e, para a 4iJ etapa, um grupo de 25.000 ou
30.000 k W.
A seguir foram escolhidos os tipos de turbinas e caldeiras,
examinados com o mesmo cuidado, as vantagens e desvantagens
técnico-econômicas de cada um.
As caldeiras são previstas para a queima de óleo ou de lenha,
e foram especificadas para montagem ao ar livre, com evidentes
vantagens no que diz respeito à economia da área edificada para
a usina e à eliminação de aquecimento da casa de máquinas.
A localização da usina foi determinada após exame das condições ideais para o estabelecimento de usinas têrmoelétricas, dentre cinco locais, de início naturalmente indicados.
Escolhido o local, foi organizado o projeto da disposição da
usina no terreno.
Parte das mais importantes, num adequado suprimento de
energia elétrica, é a da fixação da tensão de geração e a da de
distribuição primária.
Para o caso de Manaus foi acertadamente adotado que a
energia elétrica seria distribuída na tensão de geração, sem auxílio
de subestações elevadoras.
E' evidente a economia que resultará da eliminação desse
equipamento de transformação da tensão.
Partindo daquela condição, foram examinadas as tensões padronizadas para sistemas de distribuição, fixando-se a escolha
na tensão de 13.200 volts.
No capítulo em apreço foram, ainda, objeto de acurado exame
as importantes partes relativas a: sistema de água, grupo de emergência e prédio da usina.
Chegamos, aqui, ao fim do capítulo — Usina Geradora —
que, a nosso ver, apresenta conclusões que se enquadram na melhor
técnica moderna de termo-eletricidade e satisfazem às condições
de ordem económica a que empreendimentos, como o de que se
trata, devem satisfazer.
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nômico e financeiro da produção e distribuição de energia e
sobre a organização da Companhia de Eletricidade de Manaus.
Trata-se de um trabalho interessante, contendo recomendações que constituem valioso subsídio para os futuros dirigentes
da Cia., desde a sua fundação até à entrada em serviço da usina
geradora e da primeira linha de ônibus elétricos.
Está teita a apreciação do projeto do sistema elétrico e de
transporte urbano para Manaus.
E' de ser afirmada, aqui, a nossa satisfação em ver que, pela
primeira vez no Brasil, se executarão serviços públicos da importância dos que são objeto de apreciação, após uma planificação
bem elaborada e obedecendo-se a um projeto técnico e economicamente perfeito.
Deve-se este milagre à dedicação e ao patriotismo das autoridades e cidadãos que tiveram interferência na confecção e promulgação da lei, bem como dos dignos e operosos membros da
Comissão Estadual de Energia Elétrica.
O nosso parecer é pela aprovação sem restrições do plano,
projeto e orçamentos, de que tratam as letras b, c e d do art. 14
da lei n"? 1.654, de 28 de julho de 1952.
Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1954. — Waldemar
José de Carvalho, Diretor da Divisão de Águas".

A elaboração dos estudos e projetos, de natureza técnica, foi
objeto de coleta de preços, levada a efeito pela Comissão Estadual
da Companhia de Eletricidade de Manaus. A carta-consulta e as
especificações, por meio das quais foi feita essa coleta, tiveram o
seguinte teor:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE MANAUS
COMISSÃO

ESTADUAL

Sede: Palácio Rio Branco — Manaus
Manaus, 24 de fevereiro de 1953.
Assunto: Condições gerais e especificações para a
elaboração do projeto da completa remodelação do sistema elétrico e do serviço de carris urbanos da cidade
de Manaus.
Prezados Senhores :
De conformidade com o que dispõe o art. 7', alínea b, da Lei
estadual n' 105, de l' de outubro de 1952, entregamos com a pré-
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sente as especificações para a elaboração do projeto de completa
remodelação do sistema elétrico e do serviço de carris urbanos da
cidade de Manaus.
O projeto constará dos seguintes elementos :
I — Sistema Elétrico :
a) estudo do mercado consumidor;
b) projeto e orçamento da completa remodelação do sistema
elétrico para atender a esse mercado;
c) elaboração das especificações para a coleta de preços de
todo o equipamento, aparelhagem e materiais, bem come das
obras de construção civil;
d) programa das obras, a ser cumprido em um período máximo de quatro anos;
e) estudo e apresentação de recomendações concernentes à
organização da entidade que irá operar o sistema assim remodelado. Levar em consideração, no particular, o período de transição em que a Companhia de Eletricidade de Manaus, simultaneamente, operará o sistema existente e procederá à implantação do
novo.
II — Serviço de Carris Urbanos:
Estudo do problema de transporte de pessoas e cargas, em
carris urbanos, na cidade de Manaus; elaboração do projeto da
sua completa remodelação; recomendações quanto à operação autónoma desse serviço no esquema de organização da Companhia de
Eletricidade de Manaus.
Além das especificações e condições gerais para a elaboração
do projeto, são anexadas a esta cópias das Leis federal n9 l .654,
de 28 de julho de 1952, estadual n' 105, de l 9 de outubro de 1952,
e municipal n9 407, de 10 de outubro de 1952, as quais são consideradas partes integrantes desta e das especificações. Contudo,
nem esta carta-consulta nem as especificações que a acompanham,
devem ser consideradas como restritivas do planejamento, que se
visa o mais completo e minucioso, do novo sistema elétrico de
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Manaus. O objetivo é dar a este modernas bases técnicas e
seguras bases financeiras, que permitam manter a sua eficiência
operativa e promover a sua expansão na medida do desenvolvimento da cidade e do crescimento da demanda.
Devendo a Companhia de Eletricidade de Manaus constituirse ainda no corrente ano, o prazo para a elaboração dos estudos e
projetos previstos na presente é da maior importância. Sem que
isto represente restrição, de nenhuma natureza, à liberdade de
apreciação das propostas, pela Comissão Estadual, o menor prazo
para aqueles estudos e projetos será um dos fatores capazes de
influir na adjudicação do serviço. Seria conveniente que os proponentes considerassem a elaboração do projeto em duas fases,
deixando para a segunda o detalhamento dos trabalhos técnicos
de engenharia, de sorte que, finalizada a primeira, já se contasse
com todos os elementos exigidos pela Lei n9 l . 654 para a constituição da Companhia. Todos os prazos deverão ser fixados de
maneira inequívoca.
As propostas deverão mencionar, de maneira clara, o preço
global do serviço a ser prestado, bem como a modalidade e os
prazos do seu pagamento, levando em conta, ao fazê-lo, o disposto no § 29 do art. 16 da Lei federal n' l .654.
Todo proponente deverá apresentar a esta Comissão, juntamente com sua proposta e na conformidade do disposto no parágrafo único do art. 7' da Lei estadual n' 105, "atestados de idoneidade técnica, financeira e profissional, passados, respectivamente,
pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, pelo Banco
do Brasil e pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado em que tiver sede". Nenhuma proposta será aberta
sem que antes a Comissão verifique o cumprimento satisfatório
dessa exigência, devendo os documentos que o comprovem vir
devidamente autenticados.
Pedimos atenção para o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei estadual n9 105, o qual, para dar cumprimento ao
§ l* do art. 15 da Lei federal n9 1.654, prevê a possibilidade de
vir o engenheiro autor do projeto a tornar-se o representante do
Governo do Estado do Amazonas, junto à Comissão Federal

de que trata o citado art. 15 da Lei federa! n» 1.654. Caso o
Governo do Estado delibere designar esse engenheiro como seu
representante, para a parte técnica, fica entendido (a) que esse
serviço se inclui entre os que o proponente se obriga a prestar ao
Estado; ( b ) que nenhuma vantagem, de qualquer ordem, auferirá
por este motivo; (c) que, no entanto, o engenheiro assim designado terá direito, pessoalmente, às vantagens previstas no § 39 do
art. 8' da Lei estadual n9 105.
De qualquer modo, o Escritório que contratar a feitura dos
estudos e projetos fica sempre obrigado a prestar a sua assistência
técnica, não só aos representantes do Estado junto à Comissão
Federal, mas ainda por ocasião da sua apresentação à Divisão
de Águas do Ministério da Agricultura, até a sua final aprovação.
Solicita-se dos proponentes considerar a possibilidade •—• que
dependerá, naturalmente, do critério da Companhia de Eletricidade
de Manaus, depois da sua constituição — de prosseguir na prestação dos seus serviços técnicos, na fase de construção, montagem
e implantação do novo sistema, cuja superintendência e fiscalização ficariam a cargo do Escritório responsável pela elaboração
do projeto. Como anexo à proposta para os estudos e projetos,
objeto desta consulta, deverão ser apresentadas as condições para
essa prestação de serviços.
Sem quebra da unidade do contrato a ser firmado e da responsabilidade exclusiva do Escritório cuja proposta for aceita,
admite-se que, com o prévio assentimento da Comissão Estadual,
ele confie a elaboração de partes dos estudos e projetos a terceiros,
desde que não haja, sob pretexto algum, alteração no preço e nas
condições de pagamento.
Esta carta-consulta para apresentação de propostas não obriga
a aceitação de qualquer delas, deixando, ao contrário, a Comissão
com plena liberdade de escolha, sem que isto assegure ao proponente direito de reclamação ou indenização. Portanto, o ato de
apresentação da proposta já implica, por parte do proponente, no
reconhecimento e aceitação dessa condição.
As propostas deverão ser apresentadas em cinco vias, no dia
15 de abril de 1953, às 14,00 horas, na cidade de Manaus, Estado
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do Amazonas, na sede da Comissão Estadual criada pela Lei
estadual n9 105, endereço: Palácio Rio Branco, a qual se reunirá
para recebê-las.
Quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários poderão
ser obtidos na sede da Comissão Estadual; solicita-se o obséquio
de, com a possível urgência, acusar ao Presidente da Comissão
Estadual, o recebimento desta.
Atenciosas saudações
Comissão Estadual da C. E. M.
José Ribeiro Soares
Presidente

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO
DOS ESTUDOS E DO PROJETO DE COMPLETA REMODELAÇÃO
DO SISTEMA ELÉTRICO E DO SERVIÇO DE CARRIS URBANOS
DA CIDADE DE MANAUS
ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA ELÉTRICO

a) Estudo do mercado consumidor compreendido na autorização de que a Companhia de Eletricidade de Manau3 será
titular (art. 13 da Lei federal n' 1.654, de 28 de julho de 1952),
abrangendo os seguintes pontos principais:
— esboço histórico do sistema elétrico que serve à cidade de
Manaus;
— coleta de dados cadastrais, demográficos, económicos e
quaisquer outros que sirvam de base a esse estudo e à elaboração
do projeto de remodelação;
— levantamento de carga no mencionado sistema: l' - - a
que é atendida pela concessionária local; 2' - - dos consumidores
com instalações geradoras privativas e 39 — a que não é atendida
de modo algum, ou pela deficiência de capacidade na usina geradora, ou devido às condições técnicas do sistema de distribuição;

-33- desenvolvimento da carga a ser atendida pela Companhia
de Eletricidade de Manaus num período de 25 anos, estimativa
esta apresentada em valores quinquenais;
- potencialidade económica e possibilidades de desenvolvimento industrial local, à vista das condições peculiares à economia
do Estado, bem como de maior disponibilidade de energia elétrica;
apresentação de sugestões visando àquele desenvolvimento.
b) Projeto com todos os detalhes necessários à completa
remodelação do sistema elétrico de Manaus, compreendendo os
seguintes pontos principais :
- uma ou mais usinas termelétricas para a produção de
energia elétrica sob a forma de corrente alternada, trifásica, frequência de 60 ciclos por segundo;
— rede de iluminação pública e de distribuição de energia
«létrica para fornecimento aos consumidores dentro da zona de
influência da Companhia de Eletricidade de Manaus;
- oficinas para reparos e manutenção de todo o equipamento
e aparelhagem;
- almoxarifado -- estoque mínimo necessário de todo equipamento, aparelhagem e peças, para permitir o funcionamento normal do sistema elétrico;
— edificações - - o s projetos das edificações e demais obras
de construção civil, nelas compreendidas reconstruções, ampliações,
adaptações ou reparos, devem obedecer, em todos os casos, a
elevados padrões de arquitetura e higiene do trabalho, visando à
eficiência, segurança e bem-estar do pessoal;
— o sistema elétrico deverá ser projetado em condições técnicas e financeiras que permitam a sua expansão normal com o
desenvolvimento da cidade e da demanda.
c) Elaboração minuciosa das especificações de todo o equipamento, aparelhagem e materiais, bem como das obras de construção civil, destinadas a uma imediata coleta de preços para sua
aquisição ou construção. Levar em consideração o aproveitamento
máximo dos equipamentos, aparelhagem e materiais, bem como das
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edificações, do atua! serviço- elétrico de Manaus, desde que preencham as condições técnicas exigidas.
d) Juntamente com o projeto deverá ser apresentada memória justificativa de todas as soluções adotadas, inclusive comparações de custo entre alternativas possíveis, a fim de patentear
as vantagens da escolha teita.
e) Fixação do programa de desenvolvimento das obras a
ser cumprido no prazo máximo de quatro anos, a contar da constituição da Companhia de Eletricidade de Manaus, com base na
perfeita correlação de todos os dados técnicos e financeiros.
/) Estudo das bases econômico-financeiras do empreendimento com a finalidade de se estabelecer um sistema elétrico financeiramente saudável, tendo em vista ( a ) o financiamento das obras
que forem inicialmente previstas nos momentos próprios, de sorte
a não haver solução de continuidade na sua execução; (b) as
sucessivas ampliações do sistema, na proporção do aumento previsto da demanda ; ( c ) a normalidade e eficiência da sua operação;
( d ) a remuneração do capital invertido;
g) Estudo e apresentação de recomendações concernentes à
organização da entidade que irá operar o sistema elétrico assim
remodelado, inclusive na parte de contabilidade e controle, visando
assegurar o caráter responsável da sua administração. Levar em
consideração, no particular, o período de transição em que a Companhia de Eletricidade de Manaus, simultaneamente, operará o
sistema existente e procederá à implantação do novo.
SERVIÇOS DE CARRIS URBANOS

Estudo do problema de transporte de pessoas e cargas, em
carris urbanos, na cidade de Manaus, tendo em vista sua completa remodelação.
O projeto deverá conter os seguintes pontos principais:
— traçado das linhas, em bitola internacional, baseado nos
levantamentos demográficos efetuados e nos estudos sobre o deslocamento da população;

- elaboração das especificações com todos os detalhes necessários, para imediata coleta de preços, de todo o equipamento,
aparelhagem e materiais necessários à execução do projeto;
- oficina e almoxarifado correspondentes;
- apresentação de recomendações quanto à operação autónoma desse serviço dentro do esquema de organização da Companhia de Eletricidade de Manaus.
(Nota -- Estende-se a esta parte o que lhe for aplicável da
anterior).
II
CONDIÇÕES GERAIS

a) Todos os desenhos serão de um só tamanho, correspondente ao modelo A-l das Normas Técnicas Brasileiras.
b) Os desenhos deverão ser detalhados suficientemente para
permitirem a realização das obras, logo que sejam julgadas convenientes.
c) Os originais de todos os desenhos, que deverão ser feitos
em tela e tinta indelével, serão encadernados em pasta de couro.
d) Do projeto deverão ser apresentadas 20 cópias completas,
encadernadas em pastas de couro, e 200 da sua memória justificativa, estas em brochura. Adrnite-se a impressão no sistema
Multilith.
e) O texto-relatório deverá vir acompanhado de reduções
impressas dos desenhos principais ou típicos.
Manaus, 24 de fevereiro de 1953.

ACORDO ENTRE A UNIÃO, O ESTADO DO
AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE MANAUS

REGISTRO
TRIBUNAL DE CONTAS
P 56.685-54
FF 17
N." 1.103 — p-55

l DE J U N H O DE 1955

Hxmo. Sr. Ministro da Fazenda
Assunto : - - Registro de contrato
Anexo: — Quatro apensos com documentos
Comunico a V. Exa., para os devidos fins, que este Tribunal,
tendo de novo presente o processo, ao qual se prendem os Avisos
ns. 277 e 60, de 24 de novembro de 1954 e 29 de abril do ano em
curso, desse Ministério, relativo ao termo, de 29 de outubro daquele
ano, aditado em 5 de abril citado, de acordo celebrado entre a
União Federal, o Estado do Amazonas e o Município de Manaus,
com a interveniência da Superintendência do Plano de Valorização
Económica da Amazónia, para constituição da Companhia de Eletricidade de Manaus, — resolveu, em Sessão de 27 de maio próximo findo, ordenar o registro do termo de acordo e o do seu
aditivo.
Com o presente, transmito a esse Ministério quatro apensos
com documentos que instruíram o processo em causa.
Reitero a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Joaquim Henrique Coutinho
Ministro Presidente

TERMO DE ACORDO
Termo de acordo celebrado entre a União Federal, o
Estado do Amazonas e o Município de Manaus, para a
constituição da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE MANAUS.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e cinquenta e quatro (1954), no Gabinete do Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda, presentes esse titular, Doutor
Eugênio Gudin, por parte da União Federal, e o Sr. Paulo de
Grana Marinho, por parte do Estado do Amazonas, e o Sr. Gerardo
Maia, como representante do Município de Manaus, conforme procuração que exibiu e fica arquivada neste Ministério, lavrada nas
notas do Tabelião do II 9 Ofício da cidade de Manaus, no livro
n9 631, a f Is. 35, e, como interveniente, o Superintendente do Plano
de Valorização Económica da Amazónia, Dr. Arthur Cezar Ferreira
Reis, os quais, tendo em vista o que se contém nas Leis federais
n9 l .654, de 28 de julho de 1952, e n9 l .806, de 6 de janeiro de
1953, e nas Leis daquele Estado e Município, de ns. 105 e 407,
de l 9 e 10 de outubro de 1952 (publicadas no Diário Oficial do
Amazonas, dos seguintes dias 2 e 13 de outubro); e considerando já
ter o Estado do Amazonas apresentado toda a documentação prevista no art. 14 da Lei federal n9 1.654-52; considerando
que a Comissão, constituída na conformidade do art. 15 da mesma
lei, aprovou preliminarmente os estudos e projetos técnicos, a que
se referem as alíneas b, c e d do citado art. 14 ; considerando
que aquela Comissão também aprovou, com emendas que foram
aceitas pelo Estado do Amazonas, o projeto dos Estatutos da Companhia de Eletricidade de Manaus; considerando que a Divisão de
Aguas do Ministério da Agricultura já procedeu à avaliação do
acervo dos Serviços Elétricos do Estado, o qual será incorporado
ao património daquela Companhia (art. 4° e parágrafo único do
art. 14 da Lei n9 1.654-52); considerando estarem, desse modo,
cumpridas todas as exigências a que a Lei federal n9 l . 654-52
subordinou o acordo autorizado no seu art. l9, convencionam, para
cumprimento e fiel execução de tudo o que se contém na dita lei,
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firmar o presente acordo, visando à constituição da Companhia de
Eletricidade de Manaus, subordinado às cláusulas a seguir :

Estado do Amazonas - - l . Integralização do Capital da Companhia de Eletricidade de Manaus (Lei n9 l .654, de 28 de julho de
1952, art. 3'). . . Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros).

CLÁUSULA PRIMEIRA
Devidamente autorizados pelos diplomas legais citados no
preâmbulo deste instrumento, os Governos da União Federal, do
Estado do Amazonas e do Município de Manaus declaram-se de
comum acordo, por ele se obrigando, no sentido de constituírem,
nos termos previstos na Lei federal n" 1.654, de 28 de julho de
1952, aceitos e ratificados, quanto ao Estado e ao Município, pelas
suas leis antes mencionadas, uma sociedade anónima, de economia
mista, que se denominará Companhia de Eletricidade de Manaus
(doravante referida neste acordo simplesmente como Companhia),
destinada a reformar e a explorar o sistema elétrico e o de carris
que servem àquele Município.
CLÁUSULA SEGUNDA
A União Federal, o Estado do Amazonas e o Município de
Manaus concorrerão, em dinheiro, para o capital da Companhia,
respectivamente, com Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões dz cruzeiros), Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) e
Cr$ l .600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para isso
fazendo constar, dos respectivos orçamentos anuais, quantia não
inferior à quarta parte das importâncias totais, que subscreverem.
CLÁUSULA TERCEIRA
O pagamento da entrada inicial e de cada uma das três prestações restantes, até a integralização do capital subscrito em dinheiro, far-se-á sempre de uma só vez, a primeira por ocasião da
subscrição das ações e as demais quando das chamadas a serem
oportunamente feitas pela Companhia.
CLÁUSULA QUARTA
A despesa com a execução deste acordo, na parte referente à
União, correrá, no presente exercício, à conta da dotação constante
do Anexo n1? 16 - - Superintendência do Plano de Valorização
Económica da Amazónia - - Verba 3 - - Serviços e Encargos Consignação 9 — Dispositivos Constitucionais — 6. Dotações para
atender a encargos financeiros de responsabilidade da União — 5

CLÁUSULA QUINTA
O Estado do Amazonas transferirá para o património da Companhia o acervo atual dos Serviços Elétricos do Estado, que foi
objeto de avaliação levada a efeito pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, cujo termo, rubricado pelos presentes, fica
fazendo parte integrante deste acordo, correspondendo o valor ali
atribuído ao dito acervo à parte do capital que será subscrita em
bens pelo Estado do Amazonas, uma vez aprovada a avaliação pela
assembleia geral de constituição da Companhia.
CLÁUSULA SEXTA
A União Federl obriga-se :
a) a liquidar, anualmente, metade do déficit de exploração
do sistema elétrico e de carris de Manaus, que for devidamente
apurado, ocorrente no período entre a entrega do serviço à Companhia e o inicio do funcionamento do primeiro gerador da nova
usina elétrica ;
b) a dar instruções ao Banco do Brasil, como seu agente para
execução do sistema legal vigente sobre câmbio e licenças de importação, no sentido de que, em cumprimento ao art. 12 da Lei federal
n° 1.654, de 28 de julho de 1952, sejam proporcionados, ao custo
do câmbio oficial, os recursos necessários a ocorrer às despesas nele
previstas, bem como as respectivas licenças de importação.
CLÁUSULA SÉTIMA
O Estado do Amazonas obriga-se :
a) a assumir todo o passivo oriundo da execução direta ou
contratada do serviço de eletricidade da sua capital e a passar o
acervo deste, livre e desembaraçado de quaisquer ónus, reais ou
pessoais, para o património da Companhia ;
b) a assumir todas as obrigações decorrentes da dispensa
automática, que será feita, de todo o pessoal que tenha sido admitido nos Serviços Elétricos do Estado a partir do dia da apresentação do projeto que se converteu na Lei n' l .654-52, ou seja, 10
de maio de 1951 (Diário do Congresso de 11 de maio de 1951,
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pág. 2.728), até a data em que os referidos serviços forem entregues
ã Companhia ;
c) a liquidar, anualmente, metade do déficit de exploração
do sistema elétrico e de carris de Manaus, que for devidamente
apurado, ocorrente no período entre a entrega do serviço à Companhia e o inicio do funcionamento do primeiro gerador da nova
usina elétrica.
CLÁUSULA OITAVA
Dentro de trinta dias da constituição da Companhia e antes
da transferência à mesma do acervo atual dos Serviços Elétricos
do Estado, a União Federal e o Estado do Amazonas farão realizar
uma perícia na escrita daqueles Serviços, para o efeito do completo
levantamento da sua situação financeira e patrimonial, inclusive de
almoxarifados, a qual servirá de base à determinação das responsabilidades que cabem ao Estado, na conformidade dos arts. 9."
e 10 da Lei federal n 9 l .654, de 28 de julho de 1952, e da cláusula
sétima deste acordo.
CLÁUSULA NONA
A União Federal, o Estado do Amazonas e o Município de
Manaus, mediante solicitação da Companhia, adotarão todas as
providências indispensáveis à execução do presente acordo, praticando os atos que forem de sua competência, inclusive declarando
de utilidade pública, para efeito de desapropriação, os imóveis
considerados necessários à instalação da nova usina termo-elétrica
de Manaus e respectivas instalações ou dependências.
CLÁUSULA DÉCIMA
O presente acordo está isento do Imposto do Selo, ex-vi do
disposto no art. 15, n9 VI, e § 59 da Constituição Federal, e só
entrará em vigor depois de registrado pelo Tribunal de Contas da
União, não se responsabilizando o Governo Federal por qualquer
indenização se aquele Tribunal denegar o registro.
Pelo interveniente, Superintendente do Plano de Valorização
Económica da Amazónia, foi dito que aceitava, na parte que lhe diz
respeito, as obrigações constantes do presente acordo.
E, para firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se
o presente termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes acordantes, inicialmente mencionadas, pelas

testemunhas, Deputado Federal Dr. Paulo Pinto Nery e Edmilson
Moreira Arraes, Procurador da Fazenda Federal, ora servindo
como auxiliar-técnico do Gabinete do Senhor Ministro da Fazenda,
e por mim, Neyde Cardoso de Mello, correntista, referência 21,
que o lavrei.
Ressalvas : — Relativamente ao item b, da cláusula VI, já
tendo sido revogadas as concessões de câmbio oficial, deverão ser
observadas as disposições da Lei n° 2.145, de 29 de dezembro de
1953, e as normas e instruções baixadas pela Superintendência da
Moeda e do Crédito.
O Sr. Paulo de Grana Marinho, que assinou o presente termo
pelo Estado do Amazonas, é o Governador constitucional daquele
Estado,
Eugênio Gudin.
Paulo de Grana Marinho.
Gerardo Maia.
Arthur Cezar Ferreira Reis.
Paulo Pinto Nery, testemunha.
Edmilson Moreira Arraes, testemunha.
Neyde Cardoso de Mello.

TtRMO ADITIVO
Temo iiditivo ao acordo firmado entre a União Federal, o listado do Amazonas e o Município de Manaus,
para n fundação da COMPANHIA DE ELF.TRICIDADE DE MANAUS.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e
cinquenta e cinco (1955), no Gabinete do Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, na Capital da República, presentes esse titular, doutor Eugênio Gudin, o senador Vivaldo Palma Lima, como
procurador dos governos do Estado do Amazonas e do Município
de Manaus, conforme procurações que exibiu e ficam arquivadas
neste Ministério, passadas nas notas do Tabelião do 3' Ofício da
cidade de Manaus, livro n9 702, à folha 92, e o Dr. Arthur Cezar
Ferreira Reis, Superintendente do Plano de Valorização Económica da Amazónia, este como interveniente, firmaram o presente
aditivo ao acordo celebrado entre as mesmas partes, em vinte e nove
(29) de outubro de mil novecentos e cinquenta e quatro (1954),
objeto de diligência ordenada pelo Tribunal de Contas em sua
sessão de quatorze ( H ) de dezembro desse mesmo ano, para o fim
especial de, em cumprimento à mesma, ajustar, como ajustado têm:
Primeiro: O prazo de vigência do contrato ora aditado é de
quatro anos, correspondentes aos necessários à integralização do
capital inicial da Companhia de Eletricidade de Manaus (Lei número l .654, de 28 de julho de 1952, arts. 3' e 5 9 );
Segundo: O empenho da despesa correspondente à quota
inicial da União, a que se refere a cláusula quarta do acordo ora
aditado, tem o n9 1-54 e foi feito em 29 de outubro de 1954, pela
Superintendência do Plano de Valorização Económica da Amazónia.
E, por assim estarem de acordo as partes interessadas, que
também ratificaram, neste ato, todas as demais cláusulas, condições e encargos do instrumento aditado, do qual passará este a
fazer parte integrante, a partir do registro pelo Tribunal de Contas,
eu, Célia Rothier Duarte de Almeida, Oficial Administrativo, classe
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O, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, lavrei o
presente termo aditivo, o qual, depois de lido e achado certo, vai
assinado pelos Srs. Dr. Eugênio Gudin, Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, Senador Vivaldo Palma Lima, como procurador do Estado do Amazonas e do Município de Manaus, c
Dr. Arthur Cezar Ferreira Reis, Superintendente do Plano de
Valorização Económica da Amazónia, o qual declara aceitar todos
os seus termos e condições, e por mim, com as testemunhas abaixo,
para todos os fins de direito.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1955.
Eugênio Gudin.
Vivaldo Palma Lima Filho.
Arthur Cezar Ferreira Reis.
Célia Rothier Duarte de Almeida.
Testemunhas :
Edmilson Moreira Arraes.
Domingos Marques Grello.
Ressalva: O nome do senhor procurador do Governo do
Estado do Amazonas e do Município de Manaus é Vivaldo Palma
Lima Filho e não como consta do contexto do presente termo.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1955.
Eugênio Gudin.
Vivaldo Palma Lima Filho.
Arthur Cezar Ferreira Reis.
Célia Rothier Duarte de Almeida.
Testemunhas :
Domingos Marques Grello.

LEGISLAÇÃO

FEDERAL
LEI N' l .654 — DE 28 DE JULHO DE 1952
Autoriza a União a constituir, com o E-stado do Amazonas e o município de sua capital, a "Companhia de Eletricidade de Manaus", e dá outras providências.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei :
Art. l' E' a União autorizada a entrar em acordo com o
Estado do Amazonas e com o Município de Manaus, sua Capital,
para a constituição de uma sociedade anónima de economia mista,
destinada a reformar e a explorar o sistema elétrico e de carris que
serve ao aludido Município.
Parágrafo único. A Sociedade denominar-se-á "Companhia
de Eletricidade de Manaus" e terá sua sede, domicílio e foro na
cidade do mesmo nome.
Art. 2? O capital inicial da Companhia será fixado pelos
Estatutos e formado da seguinte maneira :
a) Cr$ 80.000.000,00, subscritos pela União;
b) Cr$ 8.000.000,00, acrescidos do valor do acervo incorporado, atualmente, aos Serviços Elétricos do Estado, subscritos
pelo Estado do Amazonas;
c) Cr$ 1.600.000,00, subscritos pelo Município de Manaus;
d) Cr$ 10.400.000,00, oferecidos à subscrição pública.
Parágrafo único. Se não for integralmente coberta a parcela
oferecida à subscrição pública, a diferença será subscrita ou pela
União, ou por autarquias federais, inclusive a Caixa Económica
Federal do Amazonas, para esse fim especialmente autorizadas pela
presente Lei,, garantindo a União às entidades subscritoras, no segundo caso, o juro de seis por cento (6%) ao ano, enquanto a
Companhia não distribuir dividendo, ou a diferença entre essa
taxa e a do dividendo, quando o distribuir inferior àquele juro.
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Art. 3 A subscrição em dinheiro da União, do Estado do
Amazonas e do Município de Manaus correrá por conta da quota
constitucional da valorização da Amazónia (Constituição Federal,
art. 199 e seu parágrafo único) e constará anualmente dos respectivos orçamentos em parcelas correspondentes às chamadas de
capital da Companhia.
Art. 4.9 A parte da subscrição do Estado do Amazonas representada pelo acervo dos Serviços Elétricos do Estado será avaliada pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, devendo
a avaliação ser aprovada pelo assembleia geral de constituição da
Companhia.
Art. 59 O capital da Companhia será representado por ações
ordinárias de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma e integralizado em quatro (4) anos, em prestações anuais de igual valor, a
partir de 1952. Parágrafo único. O capital da Companhia, depois de integralizado, poderá ser aumentado.
Art. 6' O capital em dinheiro da Companhia, no montante
de cem milhões de cruzeiros (Cr$ 100.000.000,00), só poderá ser
empregado na execução das obras novas previstas nos projetos que
forem aprovados, para a completa remodelação do sistema elétrico
e de carris de Manaus, bem como nas modificações que lhes forem
ulteriormente introduzidas, visando à sua ampliação ou aperfeiçoamento.
Art. 79 A Companhia será administrada por três Diretores,
a saber, o Diretor-Presidente, o Diretor-Técnico e o Diretor-Administrativo, eleitos pela assembleia geral pelo prazo de quatro (4)
anos, podendo o mandato ser renovado.
§ l 9 A eleição da Diretoria processar-se-á em dois escrutínios,
votando cada acionista em um só nome :
a) no primeiro escrutínio eleger-se-á, isoladamente, o Diretor-Presidente por maioria de votos ;
b) no segundo escrutínio eleger-se-ão conjuntamente os dois
outros Diretores, considerando-se eleitos o primeiro e o segundo
votados.
§ 2' O representante da União na assembleia geral será o
Procurador Geral da Fazenda Pública, ou quem, em seu impedimento, o Ministro da Fazenda designar; os representantes do
Estado do Amazonas e do Município de Manaus serão os procuradores ou funcionários que sua legislação indicar.

Art. 89 O anúncio de convocação de assembleia geral, em
que se proceda a eleição da Diretoria, deverá ser acompanhado de
uma lista de nomes, dentre os quais deverão ser escolhidos os Diretores da Companhia, quatro propostos pela União e dois pelo
Estado do Amazonas, a qual será publicada com a folha de títulos
profissionais e de serviços de cada um.
§ l 9 O Diretor-Técnico, além de engenheiro, precisa contar
mais de quatro (4) anos de serviços especializados em eletricidade.
§ 29 Proceder-se-á de maneira análoga no caso de preenchimento de vaga.
Art. 99 A Companhia não responderá por nenhuma obrigação
decorrente do contrato entre o Estado do Amazonas e a ex-arrendatária do sistema elétrico de Manaus, ou da exploração direta
desse sistema por aquele, assumindo o Estado do Amazonas todo
o passivo oriundo da execução direta ou contratada do serviço de
eletricidade da sua Capital e passando o acervo deste, livre e desembaraçado de qualquer ónus, real ou pessoal, para o património da
Companhia.
Art. 10. A Companhia não responderá também:
a) pelas obrigações decorrentes da dispensa automática, que
será feita, de todo o pessoal que for acaso admitido nos Serviços
Elétricos do Estado entre a data da apresentação do projeto desta
Lei e aquela em que o referido serviço lhe for entregue, assumindo
o Estado do Amazonas as referidas obrigações;
b) pelo déficit de exploração que for devidamente apurado
no período que medear entre a entrega do serviço e o início de
funcionamento do primeiro gerador da nova usina elétrica, o qual
será liquidado anualmente, em partes iguais, pelo Estado do
Amazonas e pela União.
Art. 11. A Companhia gozará da imunidade tributária
comum das empresas de eletricidade; bem como da isenção dos direitos de importação para consumo, das taxas, inclusive emolumentos consulares, e demais encargos fiscais a que estiverem sujeitos os materiais, equipamentos, combustíveis e lubrificantes que
importar, desde que destinados a suas instalações e à ampliação,
renovação, conservação e exploração das mesmas; e, durante o prazo
de cinco ( 5 ) anos, contados da data em que se inscrever no Registro do Comércio, de isenção do imposto de consumo nas compras
que efetuar e do imposto do selo em todos os atos em que for parte.
Art. 12. O Banco do Brasil fornecerá o câmbio e as licenças
de importação para a aquisição da aparelhagem e dos materiais
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necessários à completa remodelação do sistema elétrico e de carris
de Manaus, bem como para as despesas correlatas de transporte,
seguros e serviços.
Art. 13. A Companhia será titular da autorização federal
para produção, transformação, transmissão e distribuição de energia
elétrica no Município de Manaus em virtude de transferência, que
se operará automaticamente, daquela que ora cabe aos Serviços
Elétricos do Estado, e cujo prazo de vigência fica prorrogado para
perfazer cinquenta (50) anos (art. 157, parágrafo único, do Código de Águas).
Art. H. O acordo previsto no art. 1.° fica subordinado à
prévia expedição de leis do Estado do Amazonas e do Município
de Manaus, que os autorizem igualmente a participar do mesmo e a
subscrever as ações da Companhia, nas bases estabelecidas na presente lei, bem como a apresentação, por parte do primeiro, à Comissão adiante designada, dos seguintes documentos:

e o outro para a parte jurídica, munidos de poderes para debater e
aceitar as modificações que forem acaso propostas pela Comissão.
§ 2' Essa Comissão examinará, no prazo improrrogável de
quarenta e cinco (45) dias, os documentos apresentados pelo Estado
do Amazonas e, ao aprovar o projeto, orçamento e demais soluções
propostas, embora com modificações aceitas por aquele, extinguirse-á automaticamente.
§ 3' A aprovação preliminar do projeto e orçamento pela
Comissão não dispensa a aprovação definitiva pelo Ministério da
Agricultura.
§ 49 Extinta a Comissão, ficará o seu Presidente investido
daí por diante, por parte da União, da qualidade de fundador da
Companhia, para publicar o prospeto e o projeto dos Estatutos,
anunciar a subscrição pública e tomar as demais providências legais
para a constituição da mesma.

a) leis de autorização estadual e municipal publicadas no
órgão oficial do Estado e do Município;
b) estudo das bases econômico-financeiras do empreendimento e do mercado compreendido na autorização de que a Companhia será titular;
c) projeto e orçamento da completa remodelação do sistema
elétrico e 'de .carris de Manaus, levados até as plantas de detalhe e
as especificações, para coleta de preços, da aparelhagem e do
material;
d) programa das obras, a ser cumprido no prazo máximo de
quatro ( 4 ) anos, contados da constituição da Companhia;
e) minutas dos contratos e atos jurídicos necessários à constituição da Companhia e à consecução dos objetivos da presente
lei.
Parágrafo único. Na mesma ocasião, a Divisão de Águas do
Ministério da Agricultura apresentará a avaliação do acervo dos
Serviços Elétricos do Estado que passará à Companhia (art. 4').
Art. 15. A Comissão prevista no artigo anterior compor-se-á
do Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura, que será seu
Presidente e a quem caberá promover seu funcionamento, do Procurador Geral da Fazenda Pública, do Diretor da Divisão de Águas
do Ministério da Agricultura e de um dos Diretores da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco, designado pelo Presidente desta.
§ l* O Estado do Amazonas fará acompanhar os trabalhos
dessa Comissão por dois representantes, um para a parte técnica

Art. 16. Fica aberto, pelo Ministério da Agricultura, um
crédito especial de um milhão e duzentos mil cruzeiros
(Cr$ 1.200.000,00), para ocorrer às despesas da fundação da
Companhia de Eletricidade de Manaus.
§ l 9 Essa quantia será depositada no Banco do Brasil, à
ordem do fundador da Companhia, que prestará contas da sua
aplicação à Assembleia Geral.
§ 2' Entre as despesas da fundação se inclui, até o limite de
um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), o pagamento de metade das que tiverem sido feitas com a elaboração do projeto,
orçamento e estudos, desde que, ao aprová-los preliminarmente,
tenha a Comissão aprovado também o seu preço.
§ 3' As despesas custeadas por esse crédito, e as da mesma
natureza efetuadas pelo Estado do Amazonas, não serão levadas
à conta do capital da Companhia.
Art. 17. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de julho de 1952; 1319 da Independência
9
e 64 da República.
GETÚLIO VARGAS.
Horácio Lafer.
João Cleofas.

ESTADUAL
LEI N? 105 — DE l' DE OUTUBRO DE 1952
Autoriza o Estado do Amazonas a entrar em acordo
com a União e com o Município de Manaus para a consfituição de uma sociedade anónima de economia mista, e dá
outras providências.

O Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício do cargo
de Governador do Estado do Amazonas:
Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa
decretou e eu sancionei a presente Lei:
Art. l 9 E' o Estado do Amazonas autorizado a entrar em
acordo com a União e com o Município de Manaus para a constituição de uma sociedade anónima de economia mista, destinada a
reformar e a explorar o sistema elétrico e de carris que serve ao
aludido Município, nos termos da Lei federal n' l . 654, de 28 de
julho de 1952.
Art. 29 O Estado do Amazonas contribuirá para o capita!
da Companhia com Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros)
em dinheiro e mais o valor do acervo dos Serviços Elétricos do
Estado que for apurado pela avaliação da Divisão de Águas do
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. E' o representante do Estado autorizado
expressamente a aceitar o valor que for dado aos bens do acerve
dos Serviços Elétricos do Estado pela Divisão de Águas e aprovado pela assembleia geral de constituição da Companhia.
Art. 3' Os Orçamentos do Estado, nos exercícios de
1953, 1954, 1955 e 1956, consignarão, cada um deles, a dotação
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para a realização da parte em dinheiro da subscrição do Estado para o
capita] da Companhia.
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Parágrafo único. As quantias correspondentes a essas dotações orçamentarias serão sempre pagas de uma só vez e, até
abril de cada ano, à Companhia, se já constituída ou recolhidas í
uma conta vinculada na Agência do Banco do Brasil, ou do
Banco de Crédito da Amazónia S. A., em Manaus, se ainda
pendente a sua constituição.
Art. 49 Para promover o fiel e rápido cumprimento desta
Lei, será constituída, por decreto do Governador do Estado, uma
Comissão Estadual composta:
a) de representante do Governador do Estado, que a ela
presidirá e que providenciará a sua instalação e funcionamento;
b) do representante da Prefeitura Municipal;
c) do Presidente da Associação Comercial do Amazonas;
d) do Secretário-Consultor Jurídico da Junta Comercial do
Amazonas;
e) do Procurador Fiscal do Tesouro Nacional junto à Delegacia Fiscal do Amazonas;
f) do Gerente da Agência do Banco do Brasil em Manaus:
g) do representante da Agência do Banco de Crédito da
Amazónia S. A.
§ l» A Comissão Estadual será designada dentro de cinco
(5) dias da vigência desta lei e iniciará suas atividades nos
cinco {5) dias subsequentes, devendo a designação dos membros
prevista nas alíneas e, f ç. g ser precedida de autorização dos respectivos órgãos a que os mesmos estejam subordinados.
§ 2' A Comissão Estadual elegerá um Secretário na sessão
de instalação, cabendo-lhe lavrar as atas de todas as sessões.
Art. 59 O Governador, em tempo oportuno, designará os
dois representantes do Estado junto à Comissão prevista no art. 15
da Lei n 9 l . 654, conferindo-lhes autorização expressa para, em nome
do Estado, discutir e aceitar as modificações que sugerir a Comissão Federal.
Parágrafo único. A designação de representante do Estado
para a parte técnica recairá, de preferência, no engenheiro autor do
plano aceito pela Comissão Estadual, devendo a designação do
representante para a parte jurídica, recair em um dos membros da
Comissão Estadual.
Art. 6' Em cumprimento ao disposto no § 2' do art. 7' da
Lei n' l . 654, o Governo do Estado designará, quando se fizer
necessário, o representante do Estado do Amazonas nas assembleias
gerais.

Art. 79 Caberá à Comissão Estadual:
a) coligir, atualizar e completar os elementos porventura já
•existentes para cumprimento do que exige o art. 14 da Lei n' 1.654;
b) contratar a elaboração, por escritório de engenharia de
reputação nacional, dos estudos, projetos, orçamento e programa de
trabalho a que se referem as alíneas b, c, e. d do referido art. 14;
c) elaborar as minutas a que se refere a alínea e, para o que
poderá solicitar a colaboração de juristas eminentes;
d) entender-se com a Divisão de Águas do Ministério da
Agricultura, para o cumprimento oportuno do que dispõem sobre
a avaliação do acervo dos Serviços Elétricos do Estado, o art. 4.*
e o parágrafo único do art. 14 da Lei n' l .654, e acompanhar, por
parte do Estado, aquela avaliação;
e) providenciar a entrega, à Comissão prevista no art. 15,
•dos elementos a que se refere o art. 14, ambos da Lei n' l .654;
/) colaborar com o Fundador da Companhia na propaganda
da subscrição das suas ações e em quanto possa concorrer para facilitar os trabalhos de constituição da mesma;
g) tomar, ou sugerir ao Governo do Estado, todas as providências que se fizerem necessárias para o fiel e rápido cumprimento
da Lei n9 l . 654, e desta;
h) encerrar os seus trabalhos na data em que a Companhia
se constituir.
Parágrafo único. O escritório de engenharia, com o qual for
contratada a realização dos trabalhos a que se refere a alínea b
deste artigo, deverá apresentar, previamente, atestados de idoneidade técnica, financeira e profissional passados, respectivamente,
pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, pelo Banco
do Brasil e pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do
Estado em que tiver sede.
Art. 89 O Estado proporcionará à Comissão todos os meios
indispensáveis ao exercício das funções, tais como: local para os
trabalhos; mobiliário; material de expediente; servidores estaduais,
que poderão ser requisitados até o total de cinco (5). Cumpre às
repartições e funcionários estaduais, e em particular aos Serviços
Elétricos do Estado, fornecer à Comissão Estadual todos os elementos em seu poder e lhe prestar a assistência que for solicitada.
§ l 9 O Diretor dos Serviços Elétricos do Estado e os representantes do Estado nas Assembleias Gerais e perante a Comissão
Federal, caso não sejam membros da Comissão Estadual, funcionarão como seus assistentes.

— 60 —

§ 2? Os serviços dos membros da Comissão Estadual e dos
seus assistentes, bem como de juristas ou de outras pessoas chamadas a colaborar nos seus trabalhos, serão considerados de natureza relevante para o Estado e não serão remunerados.
§ 39 Os representantes do Estado perante a Comissão a que
se refere o art. 15 da Lei n' 1.654, designados em cumprimento
ao seu § l 9 , terão, no entanto, direito a ser indenizados das despesas
comprovadas de transporte e estada no Rio de Janeiro, além de
uma diária de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiro,s), que será paga
durante o período que for estritamente necessário ao cumprimento
das suas atribuições na Capital da República.
§ 49 Aos servidores estaduais requisitados, nos dias em que
trabalharem mais de seis horas, poderá ser arbitrada gratificação
no máximo de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) diários, sendo o pagamento feito pela Comissão Estadual e correndo por conta do crédito especial, a que se refere o art. 99 desta lei.
Art. 9" Fica aberto, nas condições previstas no § 3° do artigo 16 da Lei n? 1.654, o crédito especial de Cr$ 1.200.000,00
(um milhão e .duzentos mil cruzeiros), por conta do qual correrão
as despesas com a elaboração dos estudos, projetos, orçamento e
programa de trabalho (art. 79, letra b), e as despesas previstas
nos §§ 3" e 49 do art. 89 desta lei.
§ l 9 A quantia correspondente ao crédito especial a que se
refere este artigo será depositada, pelo Estado, em duas parcelas
de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), a primeira dentro
de quarenta e cinco (45) e a segunda dentro de noventa (90) dias
da vigência desta Lei, em conta vinculada autónoma, na Agência
do Banco do Brasil em Manaus ou do Banco de Crédito da Amazónia, S. A,, onde ficará à disposição da Comissão Estadual.
§ 2' Ao pagamento de toda e qualquer despesa, por conta
desse crédito, precederá autorização da Comissão Estadual consignada em ata, devendo os pagamentos serem feitos por meio de cheques nominativos assinados por dois membros da Comissão, o Presidente e, rotativamente, cada um dos outros, exclusive o Secretário,
de acordo com escala semanal, que será aprovada na primeira
sessão realizada pela Comissão depois de sua instalação.
Art. 10. Para ocorrer, total ou parcialmente, às despesas a
que se referem os arts. 2° e 3' e o art. 79 desta Lei, é o Governo do
Estado autorizado :
a) a aplicar qualquer auxilio que tenha sido ou venha a ser
concedido pela União ao Estado, para a melhoria dos Serviços Elétricos de Manaus;
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b) a realizar operações de crédito de qualquer natureza, ate
-o limite de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
§ l 9 O produto de toda operação de crédito, efetuada em
virtude da autorização contida na letra b deste artigo, será sempre
diretarnente recolhido, conforme a sua finalidade, a uma das contas
vinculadas, previstas no parágrafo único do art. 39, e no § l 9 do
art. 99 .
§ 29 As condições de tais operações de crédito não poderão
ser mais onerosas para o Estado do que as do último empréstimo
contraído internamente, sendo vedado todo e qualquer pagamento
a título de comissão, excetuada eventualmente a de abertura de
crédito bancário.
Art. 11. A Companhia de Eletricidade de Manaus, a ser
constituída de acordo com a Lei n9 l .654, de 28 de julho de 1952,
fica isenta, durante cinco (5) anos, a contar da sua inscrição no
Registro do Comércio, bem como nos seus atos constitutivos, de
todos os impostos, taxas, contribuições e emolumentos devidos ao
Estado ou a qualquer servidor ou serventuário estadual.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado do Amazonas, em Manaus,
l» de outubro de 1952.
ALFREDO MARQUES DA SILVEIRA.
Governador do Estado, em exercício
João Nogueira da Mata
Secretário Geral do Estado

. l

MUNICIPAL
LEI N» 407 — DE 10 DE OUTUBRO DE 1952
Autoriza o Município de Manaus a entrar em acordo
com a União, e com o Estado do Amazonas para a constituição de uma sociedade de economia mista, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Manaus:
Faço saber que a Câmara Municipal de Manaus decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. l* E' o Município de Manaus autorizado a entrar em
acordo com a União e com o Estado do Amazonas, para a constituição de uma sociedade anónima de economia mista, destinada
a reformar e a explorar o sistema elétrico e de carris que o serve,
contribuindo para o capital da Companhia com um milhão e seiscentos mil cruzeiros (Cr$ 1.600.000,00) em dinheiro, nos termos
do art. 2", aliena c, da Lei n' 1.654, de 28 de julho de 1952,
federal.
Art. 2° Os orçamentos do Município, nos exercícios de
1953, 1954, 1955 e 1956, consignarão a dotação de quatrocentos
mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00) para a realização do capital subscrito, dotações que, na forma do art. 3' da citada Lei n9 1.654,
de 28 de julho de 1952, correrão por conta da quota constitucional
da Valorização da Amazónia prevista no art. 199 e seu parágrafo
único, da Constituição Federal.
Parágrafo único. As quantias correspondentes às dotações
orçamentarias, constantes deste artigo, serão sempre pagas de uma
só vez, até o mês de abril de cada ano, à Companhia, se já constituída, ou recolhidas a uma conta vinculada na Agência do Banco
do Brasil S. A. ou do Banco de Crédito da Amazónia S. A., em
Manaus, se ainda pendente a sua constituição.
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Art. 39 Para obtenção dos fundos necessários à integralização
do capital fixado no art. l 9 desta Lei, poderá o Prefeito da Capital realizar operações de crédito de qualquer natureza, até o
limite de um milhão e seiscentos mil cruzeiros (Cr$ 1.600.000,00).
Art. 49 A Companhia de Eletricidade de Manaus, a ser
constituída de acordo com a Lei n9 l .654, de 28 de julho de í 952,
federal, fica isenta durante cinco (5) anos, a contar da sua inscrição no Registro de Comércio, bem como nos seus atos constitutivos, de todos os impostos, taxas, contribuições e emolumentos
devidos ao Município ou a qualquer servidor ou serventuário
municipal.
Art. 59 Fica o Prefeito da Capital autorizado a adotar as
providências necessárias à fiel execução da presente Lei, cumprindo-lhe designar o representante do Município junto à Comissão
prevista no art. 49 da Lei n9 105, de l 9 de outubro de 1952, estadual.
Art. 6.° Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Manaus, 10 de outubro de 1952.

JESSÉ DE MOURA PINTO.
Prefeito Municipal
Ruy da Silva Rayol.
Secretário Geral

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO QUE SE
CONVERTEU NA LEI N.° 1,654-52

JUSTIFICAÇÃO
E' este um projeto de boa-fé.
Com base no artigo da Constituição que manda proceder à
valorização económica da Amazónia (art. 199), e para dar cumprimento aos seus propósitos, prevê o auxílio federal para resolver o
problema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
na cidade de Manaus. Fazendo-o, procura cercar de todas as
garantias possíveis, não só a consecução desse objetivo, mas ainda
o honesto emprego das quantias a isso destinadas e a eficiência do
órgão, que estabelece, para a exploração do sistema elétrico da
capital amazonense. Procuraremos, primeiramente, apresentar o
problema, tal como existe hoje em dia; depois, justificaremos a
solução proposta, no seu todo e em cada uma das providências que
engloba.
Antes, porém, parece conveniente solicitar a atenção da Câmara dos Deputados para um aspecto da situação, nem sempre
perfeitamente apreendido pelos que não estejam familiarizados com
as condições peculiares à região amazônica. Queremos nos referir à posição ocupada, no processo económico e civilizador da
bacia, pelas duas capitais que resumem e encarnam o esforço dos
seus habitantes. De fato, Belém e Manaus têm, na Amazónia,
significação e papel que, nem de longe, pode ser comparado ao
exercido, correspondentemente, por quaisquer outras cidades brasileiras. A posição geográfica excêntrica da Amazónia, em relação ao resto do pais, criando problemas que já se faziam sentir
na época colonial: a distância em que se encontra dos núcleos
maiores da vida brasileira — localizados no centro-leste —• tornando-os de acessibilidade difícil e onerosa; o relativo primitivismo da vida em todo o seu interior e a inexistência de outros
centros regionais dispondo de recursos equivalentes; tudo isso.
torna essas duas cidades, em escala maior do que ocorre no resto
do Brasil, matrizes de civilização e refúgio para os que precisam
da espécie de assistência e socorro só encontrada em meios mais
evoluídos.
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Permitir que Belém e Manaus regridam ou se imobilizem —
o que está sucedendo — terá repercussões desastrosas em toda a
Amazónia e fará retroceder, inelutàvelmente, o esforço civilizador
do brasileiro que ali vive. A civilização material deve ser mantida,
nessas duas cidades, em nível até superior aos seus próprios meios.
Elas exercem, pela força social da imitação, verdadeiro papel
docente. Não existissem e o homem não encontraria estímulos
para viver, à beira dos caudais amazônicos, vida diferente da dos
seus habitantes primitivos.
Portos abertos ao comércio interestadual e internacional e
mercados distribuidores e abastecedores da região; pontos de contato com a cultura nacional e com a própria cultura ocidental;
locais em que se situa praticamente toda a indústria da região e
onde são beneficiados os produtos que exporta; únicos centros
onde podem ser procurados recursos médicos ou elementos de
educação' acima de nível rudimentar; meios em que se conservam
as maneiras e amenidades da vida civilizada; Belém e Manaus
precisam ser mantidas, vivas e atuantes, no papel a que as elevaram a sua posição geográfica privilegiada e o esforço dos seus
habitantes.
Compreendido isso, será possível compreender por que o problema de energia elétrica de Manaus não é o problema de uma
só cidade, mas, na realidade, o problema de toda uma região, em
particular da parte compreendida na zona de influência daquela
capital. O sistema elétrico de Manaus foi dos primeiros instalados
no país e, no essencial, conta cerca de meio século de funcionamento. Obsoleto nas suas características técnicas e envelhecido no seu material, não acompanhou, além disso, o desenvolvimento da cidade, das suas indústrias c da utilização da eletricidade para fins domésticos. Boa parte, senão a maior, da indústria que ali se situa tem de se voltar, para existir, para o recurso anti-econômico da instalação de força motriz própria. Se
isso é possível em unidades industriais um pouco maiores, torna-se economicamente proibitivo e tecnicamente insensato para
a pequena indústria ou o simples artesanato, precisando de alguns
HP ou f rações para a sua atividade. Citemos um exemplo; uma
tipografia em Manaus adquiriu um linotipo; pois bem, foi obrigada a adquirir também um gerador para movimentá-lo, pois
nem isso permitia a corrente que lhe é fornecida. Uma lente
quebrada representa para os estabelecimentos de óptica duplo
problema, pois a corrente não é bastante para acender a minúscula lâmpada da luneta com que se determina o grau, nem para
movimentar os pequenos motores da lapidação. E' forçoso esperar

que, em hora do dia, que ninguém pode prever qual seja, adquira
a corrente a voltagem necessária, para que trabalhos tão elementares exigindo tão pouca força possam ser realizados.
Nos hospitais — em que unidades de refrigeração e de assepsia
funcionam quando é possível; nos consultórios médicos e dentários
— nos quais, não havendo energia própria, incerto, impreciso e
irregular é o funcionamento dos motores, dos aparelhos de
raios X, dos electro-cardiógrafos; nas casas de géneros alimentícios — permanentemente ameaçados de deterioração pela ausência ou má qualidade da corrente; nos lares - - onde o estudo à
noite é simplesmente impossível, na ausência do lampião de querosene, e nos quais não se pode sequer pensar numa alimentação
mais equilibrada, que dependa de refrigeração; nas escolas e serviços públicos — de precário funcionamento à noite; no serviço
de águas e esgotos — que não dispõe de corrente elétrica segura
para o funcionamento dos seus motores e bombas; na iluminação pública — inexistente até certa altura da noite e que só
pode ser fornecida, apenas, a parte da cidade, em horas que a
tornam irrisória; todas essas aflições e mais o desgaste e a inutilização de tudo que dependa, para movimentar-se, da eletricidade,
tal a oscilação da corrente fornecida, constituem a luta diária do
habitante de Manaus. O quadro descrito, penoso como é, só
tem validade, porém, para os trechos da cidade que ainda contam
com fornecimento de energia. Porque, note-se, outros existem
que não são servidos, reduzindo os seus moradores às mesmas
condições dos habitantes dos barracões dos altos rios. E,
mesmo nos bairros beneficiados, são constantes as interrupções que podem, às vezes, se estender por horas seguidas,
quando não pelo dia todo.
O maior prejuízo do ponto de vista económico é, no entanto,
o causado à indústria. Já acentuamos que o beneficiamento dos
produtos regionais se faz, praticamente, nas duas capitais. Ali
vêem-se os industriais constrangidos ao recurso antieconômico de
instalações geradoras próprias, de potência reduzida, e se acham
positivamente impedidos de ampliar as suas atividades com gastos
acessíveis aos limitados capitais existentes na região. Novos estabelecimentos são uma impossibilidade prática, tão onerosos ficariam e tão desencorajadora é a situação que confronta os homens
desejosos de empreender e de trabalhar. À parte a indústria bene*
ficiadora dos produtos de que vive a economia regional, há a considerar ainda o impedimento ao surto de outras, destinadas a servir
às necessidades do consumo local. Seja a fabricação de laticínios
e de outros produtos alimentares; seja a de calçados de baixo
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preço e de roupas de uso comum; seja a de refrigerantes, que
encontra condições promissoras; mil e uma atividades existem, que
se podiam desenvolver, concorrendo para o barateamento da vida
em toda a região — que é, no entanto, obrigada a importar do
Sul, gravado por fretes extorsivos, tudo o que consome.
Não é preciso mais, para demonstrar que o problema, se é,
primariamente, da cidade de Manaus, tem repercussões em toda
a vida do Estado do Amazonas e dos Territórios federais do Acre,
do Guaporé e do Rio Branco. Quais, porém, — será a pergunta
lógica a fazer — os motivos justificadores da intervenção do Governo Federal na sua solução ? Primeiramente, e isto seria bastante, porque ela é impossível sem a sua assistência. No estado
em que se encontra o sistema elétrico de Manaus, paliativos nada
adiantariam, quer para a higiene, segurança e bem-estar da população, quer do ponto de vista das repercussões na economia regional. E' sabido que a geração da energia e a sua distribuição
são tanto mais económicas quanto relativamente maiores as unidades geradoras e a carga do sistema. No caso, tal só poderá
ser conseguido — e até parece absurdo que estejamos a justificá-lo,
tão evidente é -- com instalações que sirvam a toda a cidade, a
todos os seus consumidores domésticos, comerciais, industriais
e públicos (iluminação e transportes urbanos). Só assim se pode
conseguir um abastecimento de volume suficiente, com características técnicas adequadas, dotado de regularidade e por preço
conveniente. Sucede, entretanto, que as deficiências atuais não
se encontram somente na usina geradora: a transmissão e a distribuição também carecem de total renovação. O mesmo sucede
com o transporte por meio de carris elétricos — único realmente
acessível a todas as bolsas e indispensável em cidade de calçamento deficiente e em que é difícil e cara a importação de ônibus
e combustível — que precisa ser mantido e melhorado.
Pode-se, ademais, invocar precedentes, evidenciadores da
assistência prestada pela União em casos análogos. Para a ampliação do sistema elétrico que serve ao Rio de Janeiro e São
Paulo, garantiu o governo federal empréstimos totalizando noventa
milhões de dólares. O plano de eletrificação de Minas Gerais vem
contando com o apoio federal, representado no custeio total ou
parcial dos projetos para o aproveitamento do Fecho do Funil,
do cachoeirão do Jequitaí e da queda do Pandeiros. Os trabalhos
de regularização do São Francisco, a serem executados na parte
alta do seu curso e nos afluentes que aí desaguam (Paraopeba,
rio das Velhas), previstos no Plano já encaminhado ao Congresso
Nacional, visam também ao fornecimento de energia elétrica à

parte central do grande Estado mediterrâneo. Ainda no São
Francisco, mas na parte baixa do seu curso, está a União promovendo a aplicação de cerca de um bilhão e duzentos milhões de
cruzeiros (dos quais 600 milhões de capital por ela subscrito) no
aproveitamento de Paulo Afonso e para dar solução ao problema
de energia de cinco Estados: Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia. No Rio Grande do Sul, o governo federal
chamou a si as obras hidráulicas do Plano de Eletrificação estadual, já tendo concluído as barragens do Salto e do Capingui,
estando outras em construção. Chamando a Washington o Doutor
Noé de Freitas, eminente engenheiro e principal responsável por
aquele Plano, o Ministro das Relações Exteriores acaba de prestigiar com a sua presença as negociações do Estado com o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Custeando
obras e as realizando diretamente; apoiando as gestões para a
obtenção de créditos, no país (Banco do Brasil) e no exterior, é
inequívoco e, a nosso ver, louvável o concurso federal àquele Plano
de Eletrificação.
As peculiaridades da região amazônica - - a rarefação demográfica; as grandes distâncias que separam os seus núcleos urbanos;
o tipo de atividade extrativa que constitui a base da sua economia;
a posição ocupada no beneficiamento e comercialização dos seus
produtos pelas duas cidades maiores -- não tornam realizável se
pretenda ali resolver o problema da energia elétrica em bas^. estadual ou regional. Isso pode ser feito e está acertadamente planejado: no centro do país (Rio-São Paulo, vale do Paraíba), em
Minas Gerais (mediante a interligação das usinas existentes e das
novas a serem construídas), no Rio Grande do Sul (onde a solução
é mista: termo e hidrelétrica), no Nordeste, em que a zona de
influência de Paulo Afonso compreende a totalidade de dois Estados (Alagoas e Sergipe) e boa parte dos três outros. Na Amazónia, porém, pelas circunstâncias assinaladas e ainda pela concentração da sua indústria, a solução terá que ser dada em base estritamente local, inicialmente nas duas capitais, Belém e Manaus.
Não obstante, os benefícios económicos decorrentes far-se-ão sentir, por certo, em toda a região.
2. Reconhecendo, com toda a franqueza, que a União vai
prestar ao Estado do Amazonas assistência, que não pode ser
dispensada nem substituída, para a completa remodelação do sistema elétrico e de carris da cidade de Manaus, cumpre fixar o
processo de sua concretização. Poderia ela assumir a forma de
uma doação, para a qual existiria o precedente da Lei n* 316, de
31 de julho de 1948, que abriu o crédito de 100 milhões de cru-
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zeiros, a ser distribuído em parcelas iguais a dez Estados da Federação, condicionada a entrega apenas à sua aplicação no desenvolvimento dos transportes e da produção; Poderia, também, ser
concedida como empréstimo, o que oneraria o preço da energia e
acarretaria novas responsabilidades para o erário estadual, quando,
normalmente, um serviço como o de eletricidade e de carris deve
ser custeado pelos seus usuários. E poderia, por fim, constituir-se
no capital de uma companhia de economia mista.

cipação financeira. A forma adequada à execução desse propósito
é o da Companhia mista, que reúne, à maior liberdade de movimentos da administração privada, o perfeito controle pelo poder
público, tanto mais necessário, no caso, quanto se trata da execução de serviços de natureza pública. Ademais, a participação
federal na sua administração é — e deve ser — uma garantia
contra o desvirtuamento do caráter industrial do empreendimento
pelas pressões políticas locais, às quais, muito humanamente, estão
mais sujeitos os que fazem vida pública no lugar.
Preferindo a forma de participação da União no capital
de uma companhia de economia mista, o que dá à aplicação das
verbas federais o caráter nítido de uma inversão, o projeto estabelece, ademais, duas condições, que nos parecem de suma importância e deveriam, no nosso entender, constituir exigência sine qua
non em todos os casos semelhantes:

Preferimos esta última forma :
l 9 ) Porque mais consentânea com o espírito da providência
constitucional de valorização económica da Amazónia. De fato,
a concretização desse mandamento constitucional importa num*
redistribuição da renda nacional, por via do orçamento federal, do
qual se reservam, anualmente, parcelas substanciais para ativar o
desenvolvimento económico de regiões subdesenvolvidas. Ao
invés de dispersar esses recursos, parcelando-os em pequenas providências, cujo mérito não é nosso propósito discutir, mas que não
poderão concorrer, pela sua falta de organicidade, para aquela
valorização, melhor será, sem dúvida, concentrá-los na solução de
problemas que condicionam as próprias possibilidades de trabalho
das populações locais. Tais empreendimentos de caráter económico — é a própria Constituição que o reconhece — não poderão
ser deixados a cargo, exclusivamente, dos governos locais, nem
existe na região capital acumulado bastante para que deles se
encarregue a iniciativa privada. Esta, em outras regiões do país,
apesar de contar com recursos bem mais amplos, já é insuficiente
para o que nelas há a fazer, não se podendo alimentar a ilusão
de interessá-la no Extremo Norte. Somente a União está, pois,
em condições de levar a cabo providências sem as quais não se pode
sequer pensar em proceder-se à valorização a que se refere o
mandamento constitucional.
2') Porque as inversões a serem feitas pela União, em cumprimento dos dispositivos constitucionais que as prevêem, devera
ficar sob o controle do governo federal, o mesmo sucedendo com as
empresas formadas para aplicá-las. Realmente, com a exclusão
óbvia de serviços públicos e assistenciais, que não buscam remuneração, as iniciativas de caráter nitidamente económico, por meio
das quais o capital público supre as deficiências do capital privado,
devem ser estabelecidas em sólidas bases industriais e financeiras.
Não será demais, pois, que a participação administrativa do governo federal em tais empreendimentos corresponda à sua parti-

1.°) A apresentação prévia de estudos completos e acabados
e de um programa de trabalho, que preveja todas as etapas das
obras a realizar, devidamente correlacionadas com o seu financiamento. Não precisaria exemplificar, para que a Câmara tivesse consciência do incrível desperdício de recursos públicos em
virtude de iniciativas, obras e empreendimentos insuficientemente
estudados. A nossa crónica administrativa está cheia de obras
paralisadas antes de concluídas, com a imobilização improdutiva
de vultosas quantias. São sem conta, igualmente, os empreendimentos que não corresponderam ao propósito que os ditou ou que,
por deficiência de planejamento, sofreram modificações sucessivas,
que os encareceram e tornaram deficitários. Já é tempo de se pôr
um ponto final a essa espécie de procedimento e de só aplicar
dinheiros públicos, quer nas atividades próprias da administração,
quer naquelas em que a sua função é supletiva da iniciativa privada, quando o que se tenha em vista fazer esteja suficientemente
estudado do ponto de vista técnico e económico, bem como devidamente assegurados os recursos para a sua execução até o final.
Se considerarmos que, na imensa maioria dos casos, é a inversão
do último cruzeiro que justifica a obra e permite a sua entrega
ao público, bem se compreenderão os danos irreparáveis trazidos
à economia nacional pelo desvio, para iniciativas que não chegam
a ter utilidade, de fatôres de produção necessariamente limitados.
Por outro lado, a falta de um planejamento adequado e de previsões financeiras corretas faz com que obras e empreendimentos
se arrastem na sua execução, igualmente imobilizando recursos
por tempo maior do que o devido e encarecendo sobremaneira o
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que se deveria fazer sempre com vistas à maior economia. Daí a
obrigação atribuída ao Estado do Amazonas,, para que tenham execução as providências deste projeto, de apresentar estudo completo de todos os aspectos do problema de energia elétrica de sua
capital. E' uma exigência mínima, que se deveria converter em
norma de trabalho, recusando-se verba a qualquer iniciativa que
não estivesse estudada e projetada, bem como programada na sua
execução ;
2') A outra condição é a da participação financeira do Estado
do Amazonas e do Município de Manaus, na medida das suas
forças. O projeto estabelece valores mínimos para essa participação, que acreditamos ao alcance dos respectivos erários, embora
venha obrigá-los a disciplina de todo desejável nas despesas públicas. Não estabelecer essa condição, seria dar à inversão por
parte do Tesouro Nacional o caráter de dádiva, munificência, ou
filantropia. Somos, por princípio, radicalmente contrários a que
tais inversões assumam esse carãter. Pelo aspecto constitucional,
moral e político, é o contrário que deve suceder. A União só
deve ajudar a quem se ajuda. Por outras palavras, a participação
do centro, por maior que seja, em números absolutos e percentualmente, deverá pressupor o ânimo e a atividade das autoridades
locais na solução do problema que estiver em causa. Não seria
concebível que de um serviço como o sistema elétrico de uma
capital não participassem o governo estadual, no caso o seu proprietário, e o governo municipal, primeiro interessado no bemestar dos habitantes da comunidade a ser beneficiada. Politicamente, se o espírito federativo justifica a participação da União,
o auto-govêrno local — a ser ciumentamente preservado — exige
a aceitação da responsabilidade, clara e iniludível, dos governos
estadual e municipal. Essa concepção é, aliás, a que se ajusta ao
critério constitucional, estabelecido de modo inequívoco pelo parágrafo único do art. 199:

nacional. Com esse objetivo, ela quer assumir e assumirá, sem
dúvida, a sua parte nas responsabilidades.
4. Outra providência, que merece ser mencionada e justificada, é a disposição que só permite a aplicação do capital da Companhia a constituir-se em obras novas. O objetivo do conjunto de
medidas previsto neste projeto é o de resolver, de maneira terminativa, o problema de energia elétrica de Manaus, cuja situação
atual causa os maiores sofrimentos e incómodos à sua população
e asfixia o seu desenvolvimento industrial. Não seria admissível
que o dinheiro do contribuinte e dos demais acionistas tivesse:
emprego diferente desse objetivo, .servindo para remendar deficiências técnicas e encampar o resultado de uma exploração deficitária. Essa providência tem como corolários lógicos, igualmente
previstos:

"Os Estados e os Territórios daquela região, bem
como os respectivos Municípios, reservarão para o mesmo
fim (valorização económica da Amazónia), anualmente,
três por cento das suas rendas tributárias. Os recursos
de que trata este parágrafo serão aplicados por intermédio do Governo Federal".
A gente da Amazónia não está precisando, nem quer esmolas.
Ela precisa de instrumentos de trabalho, como a energia elétrica,
para concorrer mais e melhor para o desenvolvimento da economia

l 9 ) Assumir o Estado todo o passivo, até a data em que os
serviços forem entregues à Companhia. Convém acentuar que
essa providência não atribui ao Estado ónus que já não tenha,
nem acrescenta responsabilidade que não seja sua. Limita-se a
impedir o desvio do capital da Companhia para atender a débitos
acumulados e a evitar o mau emprego dos novos recursos em fins
diferentes do que se tem ern vista: a completa remodelação do
sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
e do sistema de carris de Manaus;
2 9 ) Responsabilizarem-se o Estado e a União pelo déficit de
exploração, inevitável até que o novo sistema entre em operação,
procedendo-se à sua apuração e liquidação por períodos anuais
(ano civil), Essa responsabilidade, porém, está limitada ao tempo
que medear entre a entrega do atual sistema à Companhia e o
início do funcionamento do novo ;
39) Serem automaticamente dispensados, no dia em que a
Companhia assumir a responsabilidade dos serviços, os empregados que vierem a ser admitidos a partir da data em que este
projeto for proposto. Visa-se, com isso, impedir a admissão de
pessoal novo, que iria sobrecarregar a Companhia, comprometendo
a sua estabilidade e encarecendo o preço de venda do kW destinado ao consumo industrial e doméstico. Temos a firme convicção
de que essa providência constitui grande serviço às autoridades
estaduais, pois torna desinteressante o ingresso, doravante, nos
Serviços Elétricos e as dispensa, em consequência, dos inevitáveis
aborrecimentos a que estariam sujeitas.
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Esse conjunto de providências objetiva:
9

l ) Só aplicar o dinheiro da Companhia na resolução do problema que aflige a população de Manaus e impede o seu desenvolvimento industrial;
2') Dar à Companhia que vai operar o novo sistema elétrico
de Manaus condições de equilíbrio financeiro e de funcionamento
normal, com previsões para a manutenção e a expansão das instalações. Foi a falta de tal previsão que levou o sistema elétrico da
cidade ao ponto em que se encontra atualmente.
5. O processo de escolha da diretoria registra uma inovação.
A história do insucesso de companhias mistas, em nosso país, é,
em boa parte, a história de erros de concepção, ou a de administrações menos felizes. Contrariamente, onde a concepção obedeceu
a bons princípios técnicos e económicos e a direção foi entregue
a homens capazes e íntegros, o bom andamento dos negócios das
companhias daquele tipo se constituiu em desmentido aos que
auguram o fracasso de todos os empreendimentos que têm a participação do poder público (Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco). E' evidente que tais
inconvenientes só serão corrigidos, em última análise, pelo desenvolvimento da educação política, dando aos gestores da coisa
pública o senso de responsabilidade que, por vezes, tem faltado.
Ora, toda organização no terreno político e social deve ter
em conta a natureza e até as fraquezas humanas. Daí a necessidade de cercar o seu funcionamento de certas garantias, que, se de
todo não evitam, pelo menos podem atenuar os inconvenientes
assinalados e outros que a experiência indique. Os erros de
concepção podem e devem ser impedidos pela existência — antes do
poder público lançar-se a qualquer iniciativa, com o dinheiro do
contribuinte — de estudos completos e acabados, que comprovem a
sua viabilidade técnica e económica, bem como de programas de
trabalho que correlacionem o que se tem a fazer com os recursos
disponíveis, tudo isso em função de um período de tempo dado e
do desenvolvimento dos serviços. Por outro lado, a segurança
contra erros de administração, ou, para nos escusarmos de eufemismos, contra a má administração, será a adoção de critérios
mais estritos na escolha do elemento dirigente. Tem o Congresso, iniludivelmente, o direito de estabelecer tais critérios. Não
se trata de modificar, em nenhuma parte, a lei de sociedades por
ações. Mas de especificar o processo a ser seguido na escolha
dos seus dirigentes, quando essa escolha for da competência cfa
autoridade pública.
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Temos a convicção de que, nos grandes países modernos,
constitui a publicidade o corretivo mais seguro aos abusos e facilidades, tão comuns entre nós, na gestão da coisa pública. Não
se pode duvidar, por outro lado, da faculdade que assiste ao Congresso de estabelecer restrições e condições para o exercício de
certas profissões ou atividades e, também e principalmente, para o
ingresso no serviço público. Se para a nomeação de um armazenista ou de um contador se faz necessário concurso ou prova,
como bem manda a Constituição e é da essência do sistema do
mérito, por que não se cercar a escolha dos que vão gerir milhões
de cruzeiros de capital público, em companhias de economia mista,
pelo menos de indispensável e oportuna publicidade ? O que o
projeto visa é trazer para a luz do dia, tornar pública, ostensiva,
responsável, a escolha dos diretores eleitos pelo voto do governo
— como representante da massa maior de verdadeiros acionistas,
que são os contribuintes, o povo em geral — de sorte a serem
eles selecionados entre os mais capazes e aqueles cuja vida pregressa não constitua contraindicação.
As medidas sugeridas, na realidade, em muito pouco restringem a discrição legítima do poder público. Primeiro, estabelecem
a feitura de listas, com seis nomes, para a escolha do Presidente
e dos dois diretores da Companhia. Quatro desses de indicação do
governo federal, dois do governo estadual; isto porque, como
se vê do projeto, é assegurado na diretoria um lugar aos acionistas
menores, vale dizer, ao Estado do Amazonas. Em seguida,
obrigam a publicidade desses nomes, com antecedência suficiente
para que se possa exercer a função normal de vigilância e crítica
por parte dos Legislativos federal, estadual e municipal, e, também,
da opinião pública. À publicação se fará, necessariamente, acompanhada do curriculum vitae de cada um dos indicados. Atente-se
bem: não há a menor restrição ao direito de escolha dos dois
governos, apenas se obriga a que ela se faça por motivos explícitos,
dando-,se, ainda, tempo a que se manifestem quaisquer restrições
sérias. A autoridade pública, na União e no Estado, é, na realidade, favorecida por esse processo. Dá-lhe um motivo para resistir
às pressões da mão baixa da politicagem e à ambição dos falsos
amigos; permite, no caso de restrições que lhe eram desconhecidas,
a correção oportuna de erros cometidos de boa-fé.
6. A composição da Comissão que se pronunciará sobre os
estudos, projetos e especificações a serem apresentados pelo Estado
do Amazonas, tem em vista assegurar, uma vez emitido o seu
pronunciamento, esteja o governo federal habilitado a deliberar
sobre a matéria. Dela participam, pelos seus responsáveis, os
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serviços que se terão de manifestar, quanto ao aproveitamento
elétrico em si (cumprimento da legislação respectiva) e quanto
aos interesses financeiros e legais da União. Assim, são seus
membros:
a) o Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura: é a
maior autoridade jurídica, nesse Ministério, a cujo cargo se encontra a administração do Código de Águas e da legislação sobre
aproveitamentos elétricos. Além de exprimir o ponto de vista legal
do Ministério, no particular, tem familiaridade com a matéria e
saber jurídico, dos mais altos no serviço público brasileiro ;
b) o Procurador Geral da Fazenda Pública: funcionário
legal de maior categoria do Tesouro Nacional. Terá que opinar,
necessariamente, quando se tratar da constituição da Companhia,
do exame dos seus estatutos, da verificação da conformidade destes
com a autorização legal e com a legislação das sociedades por
ações. A sua participação nos trabalhos da comissão assegura
que, com a sua conclusão, estará praticamente terminado o exame
de todos os aspectos legais da constituição da companhia e da
subscrição da parte do capital que cabe à União, por quem tem
competência profissional e atribuições funcionais para fazê-lo ;
c) o Diretor da Divisão de Águas do Ministério da Agricultura: é o chefe da repartição encarregada do exame e aprovação de todos os projetos elétricos do país e da administração da
legislação a que nos referimos anteriormente. Dotado de competência técnica especializada, poderá, ainda, recorrer aos serviços
de sua repartição para o exame do projeto que for apresentado.
A sua presença tornará tal projeto conhecido, ab initio, da Divisão
de Águas, facilitando consideràvelmente a sua posterior aprovação;
d) um dos Diretores da Companhia Hidro-Elétrica do São
Francisco: das companhias de economia mista organizadas pelo
Governo Federal, é a única que se dedica ao mesmo ramo de atividade. Por isto mesmo, é de inestimável valor a experiência, que
ali se processa, da intervenção do poder público na produção de
energia elétrica. As dificuldades administrativas e legais que,
em escala muito maior, a CHESF enfrentou, são exatamente as
mesmas que a Companhia prevista para Manaus terá de enfrentar.
Também o tirocínio ali adquirido, no trato de problemas de grande
atualidade e premência, como o da aquisição de equipamento numa
fase de pré-mobilização, constituirá, por certo, contribuição valiosa
e insubstituível. Qualquer dos Diretores da Companhia é dotado
de competência técnica e de notórios requisitos de idoneidade.
7. Esta proposição abre crédito especial de Cr$ 1.200.000,00.
Desse montante, fica reservado até um milhão para ocorrer ao

pagamento de metade das despesas com a elaboração dos projetos,
estudos e orçamentos. Tomando-se o limite autorizado, verifica-se
que o total previsto para tais despesas é de 2 milhões de cruzeiros,
o que representa 2% da inversão a fazer de 100 milhões de cruzeiros (capital em dinheiro da Companhia a empregar, obrigatoriamente, em obras novas). Ora, quem quer que esteja familiarizado
com o assunto, poderá atestar a extrema modicidade dessa porcentagem para trabalhos de engenharia. Os outros 200 mil cruzeiros
destinam-se às despesas propriamente de fundação da Companhia,
estimadas igualmente com grande parcimônia.
Não obstante as restrições, no que concerne às despesas públicas, a abertura desse crédito justifica-se :
a) porque a urgência em dar solução ao problema de energia
de Manaus aconselha que os estudos tenham imediato início, devendo prever-se, para sua conclusão, prazo de, pelo menos, seis
meses;
b) porque o crédito especial, válido por dois exercícios,
oferece maior latitude de movimentação, quer do ponto de vista
das formalidades burocráticas, quer no que diz respeito à sua
maior duração;
c) porque, de acordo com os critérios contábeis, não poderia
ele ser suplementar, nem extraordinário, e, sim, especial.
De qualquer modo, sendo provável a sua utilização no próximo ano, não ficarão sobrecarregadas as contas deste exercício.
Está igualmente previsto que as despesas com os projetos e
estudos e as de fundação da Companhia não serão levadas à
conta do seu capital. Isto é consequência do principio estabelecido
no art. 6', de que o capital da Companhia só poderá ser utilizado
com a realização das obras, ou seja, com a consecução do objetivo
primário deste projeto: completa remodelação do sistema elétrico
e do sistema de carris de Manaus. Companhia de economia
mista, em que a intervenção do poder público se justifica por
necessidade coletiva evidente, não será demais que a União e o
Estado do Amazonas custeiem essas despesas sem as incluir na
sua parte do capital, o que viria desfalcar a quantia para obras.
E, acentue-se com a maior ênfase, ela é o estritamente necessário,
como poderá ser comprovado a qualquer momento.
8. As providências constantes do parágrafo único do art. 29
— subscrição por autarquias federais e garantia de juros às mesmas;
e do art. 11 •— isenções fiscais; são usuais e constam de todos os
diplomas legais, que prevêem a constituição de companhias de
economia mista. Ã sua redação, no entanto, se beneficia da expe-
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ciência anterior, procurando rejnover dúvidas e dificulr 1
gidas na aplicação dessas providências.

sur-

9. Já está no escândalo das manchetes: o Bra•..-., /ai importar borracha. Enquanto isso, reúnem-se as ~ comissões,
formam-se as mesas redondas, todo mundo assume um ar
de apreensão e ansiedade. Mas nenhuma providência prática é adotacla, que sirva, do mesmo passo, à economia da Amazónia e à economia nacional. Acreditamos que a constante deste
projeto, ,se não é tudo o que se tem a fazer, para assegurar o
abastecimento da indústria brasileira de artefatos de borracha,
representa pelo menos a solução de problema sem a qual aquele
abastecimento não se poderá fazer. O beneficiamento da borracha
—• tal como o da juta, outra matéria-prima hoje indispensável à
indústria nacional, e sujeita ao risco de ter cortada a sua importação no caso de nova guerra — depende, essencialmente, da
existência de energia elétrica abundante, segura e por preços
razoáveis. O que se prevê neste projeto não é todo o Plano de
Valorização Económica da Amazónia, mas sem dúvida é parte,
inarredàvelmente parte, desse Plano. Nele se entrosará sem qualquer esforço de interpretação, e sem forçar a harmonia e a unidade
de que se deverá revestir. Não há, pois, por que esperar mais
tempo, quando as condições nacionais e internacionais estão a
gritar a sua urgência.
Sala das Sessões, em 7 de maio de 1951. — Paulo Nery.

