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ENCERRA,'IENTO

~ ,
Raul :v<;;

Secretário~~I"~essões

Jere, no exame das contas em fase de diligência ou de instrução, os
elementos que te"l,am sido fornecidos, em resl,ost".

Req~lei1'0 igualmente que, no prazo de trinta dias contados
da data de hOJe, a Inspetoria Geral informe o Plen5rio sobre os dados
enviados pelo Banco Central do Brasil" (Proc. 012 021/89-0).

PROJETO DA NOVA LEI ORGÂNICA DO TCU, REDAÇÃO I'I).IAL

25.10.89

- Relator, ~Iinistro Ltlciano Brilndão Alves de SOUZil
- ,O Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o Projeto, em Sua

reJaçao fina I, da nova Lei Orgânica do Tribuna I de Contas da Uni50 (v.
em Anexo I a es~a Ata), ap6s haverem sido amplamente discutidos e vo
tados, nas Sessoes Administrativas realizadas em lI, 12 e 17 de out~
bro corrente (col2forllleconsta das respectivas Atas), o segundo Anteprõ
jeto sobre a materi~. juntamente Com as emendas e os destaques o[er~
cidos, na forma reglmetltal.

Na oportunidade, manifestaram-se, na ordem, o Presidente,~li
/listro Alberto Hoffmann, o Relator, ~Iinistro Luciano Brandão ,\Ives de
Souza, os Ministros Fernando Gonçalves, Adhemar Paladini Ghisi,Carlos
Átila Álvares da Silva, a ~Iinistra Elvia Lordello Castello Branco, os
~inistros Homero dos Santos e Paulo Affonso Martins de Oliveira,o Pro
'curador-Gel'al, Dl'. Francisco de Salles ~IouriioBranco, e o Auditor Jo
56 Antonio Barreto de Macedo (v. em Anexo 11 os respectivos textos).

Em conclusão, o Presidente, ~linistro Alberto Hoffmann anu!].
ciou 'lue acolhia a sl.gestão formulada pelo ~linistro Carlos Átila Álv!
res da Silva e 110 sentido de - com a bre\'idade possível _ ser des~g',l!
do Relator para elaborar Anteprojeto de.lei dispondo s~bre a mater.a
referida nos arts. 86, 106 e 108 do Projeto de Lei Organlca deste 1'1'1
buna], ora aprovado, em sua redação final.

Nada mais havendo a tratar, a Presidin~ia - aO anunciar que
ficava adiada para Sessão subseqUente a apreciaçao dos processos re!
tantes e i5 incluídos em Pauta - deu por encerrados os trabalhos \em

- ~<, .tar lavrou-se a presente} ta,Plenario as. dczcssel~horas e, para cons, . . 'd D'"
-./ ,/ // - "- Antonio da Silva Ferrell'a, 01l'eto._.a iV.!.

q,:,ecu,, ,..."--'-q, ';7'"""/Ç,1 • /', 'do a liante assinada pelo Secretal'lod 5sao competente, a su )SCIeVI, In l, . _ ,

Sess6es e, depois de aprovada, pela Presldencla.
































