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MENSAGEM N.o -!5Ç t2019

Manaus, 09 de novembro de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição Estadual, encaminho ao criterioso

exame de Vossas Excelências e à superior celiberação desse Augusto Poder

Legislativo o anexo Projeto de Lei que "AUTOR|A o Poder Executivo a constituir a

Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - CADA,"

O Projeto de Lei visa obter autorização, nos termos do artigo

37, inciso XIX da Constituição da República, para a criação da Companhia

Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - CADA, Sociedade

Anônima, vinculada à Secretaria de Estado da Faz=nda - SEFAZ, com sede e foro na

Cidade de Manaus e ptazo de duração indeterminado.

A CADA terá como objeto s.ocial auxiliar o Poder Executivo na

promoção do desenvolvimento econômico e soc al do Estado do Amazonas e na

otimização do fluxo de recursos financeiros Wra o financiamento de projetos

prioritários, podendo:

- firmar convênios ou contratos com orgãos e entidades da

Administração Pública, da União, do Estado do Âmazonas e seus Municípios, para

que realizem investimentos prioritários no Estado, suportados por recursos fornecidos

pela CADA, em especial nas áreas de saúde, educação, transportes e segurança,

- emitir e distribuir publicamente quaisquer títulos e/ou valores

mobiliários, observadas as normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários -
CVM;

- contrair empréstrmos e financiamentos no mercado

ou internacional;

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDtO DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado lo Amazonas
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- adquirir, alienar e dar en garantia ativos, créditos, títulos e

valores mobiliários;

- administrar e explorar economicamente ativos estaduais;

auxiliar o Tesouro Estadual na captação de recursos

financeiros;

- estruturar e implementar cperações que visem à obtenção de

recursos junto ao mercado de capitais;

auxiliar o Estado na realização de investimentos em

infraestrutura e nos serviços públicos estaduais em geral;

- auxiliar o Estado na atividade de conservação e manutenção

de seus bens;

- colaborar, apoiar e viabilizar os projetos de concessão, de

parcerias pÚblico-privadas, de locação de ativos e de outros instrumentos similares

podendo, para tanto, assumir obrigações ou prestar garantias;

participar de outras so:iedades cujo objeto social seja

compatível com suas finalidades;

- realizar quaisquer atividades que sirvam de instrumento para

a conquista dos objetivos enunciados nos inciJos anteriores.
i

Certo da atenção qué Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, reitero aos ilustres Senhores

distinguido apreço.

s na oportunidade, expressões de

CARLOS ALBERTO EIDA FILHO
Governador do Estad , em exercício
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PROJETO DE LEI N."T' I ,,0,,,
AUTORIZA o Poder Executivo a
constituir e Companhia Amazonense
de Desenvolvimento e Mobilização
de Ativos - CADA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1.o Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a
Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de
Ativos - CADA, Sociedade Anônima, vinculada à Secretaria de
Estado da Fazenda - SEFAZ, com sede e foro na Cidade de
Manaus e prazo de duração indeterminado.

Art. 2.o A CADA tem como otjeto social auxiliar o Poder
Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social
do Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos
financeiros para o financiamento de projetos prioritários.

Parágrafo único. Para a consecução do seu objeto
social, a CADA poderá:

| - firmar convênios ou contratos com orgãos e
entidades da Administração Pública, da União, do Estado do
Amazonas e seus Municípios, para qle realizem investimentos
prioritários no Estado, suportados po- recursos fornecidos pela
CADA, em especial nas áreas de saúde, educação, transportes
e segurança;

ll - emitir e distribuir publicamente quaisquer títulos
e/ou valores mobiliários, observadas as normas emanadas da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

lll - contrair empréstimos e financiamentos no mercado
nacional ou internacional;

lV - adquirir, alienar e dar em garantia ativos, créditos,
títulos e valores mobiliários;

V - administrar e explorar economicamente ativos
estaduais;

Vl auxiliar o Tesouro Estadual na
recursos financeiros;

captação de

Vll - estruturar e implementar operações que visem à
obtenção de recursos junto ao mercado de capitais;

Vlll - auxiliar o Estado na realização de investimentos
em infraestrutura e nos serviços públicos estaduais em geral;

lX - auxiliar o Estado na atividade de conservação e
manutenção de seus bens;

X colaborar, apoiar e .iabilizar os projetos de
concessão, de parcerias público-privadas, de locação de ativos
e de outros instrumentos similares podendo, para tanto, assumir
obrigações ou prestar garantias;
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Xl - participar de outras sociedades cujo objeto social
seja compatível com suas finalidades;

Xll realizil quaisquer atividades que sirvam de
instrumento para a conquista dos rbjetivos enunciados nos
incisos anteriores.

Art. 3.o O capital social inicial da CADA será de ate R$
10.000.000,00 (dez milhões de reaisr, representado por açÕes
ordinárias, sem valor nominal, sendo subscrito e integralizado
pelo Estado do Amazonas:

| - em moeda corrente nacional;

ll - com bens, créditos e direitos de titularidade do
Estado do Amazonas;

lll - em ações de emissão de companhias nas quais o
Estado detenha participação minoritária ou o controle acionário,
limitada, nestas últimas, ao número de ações que assegurem,
de forma direta ou indireta, a manuterção do controle acionário
pelo Estado;

lV - outros ativos.

$ í.o Fica o Poder Executivo autorizado a promover, a
qualquer tempo, aumentos do capital social da CADA.

S 2.o A CADA disporá de autonomia administrativa e
financeira para a gestão de seus recursos.

Art. 4.o A CADA será administrada por um Conselho de
Administração, um Diretor-Preshente, uma Diretoria
Administrativa e uma Diretoria Operacional.

$ 1.o Os membros do Conselro de Administração serão
eleitos de acordo com as disposiçôes definidas no Estatuto
Social, conforme a Lei das Sociedad=s por Ações, Lei Federal
n.o 6.404, de 15 de dezembro de 197e .

S 2.o A CADA será corposta inicialmente pelos
seguintes cargos:

I - 01 (um) Diretor-Presidente

ll - 02 (dois) Diretores, sendo 01 (um) Diretor
Administrativo e 01 (um) Diretor Operacional;

lll - 10 (dez) Assessores.

S 3.o A CADA terá um Corselho Fiscal e o estatuto
disporá sobre seu funcionamento de modo permanente.

Art. 5.o O Estatuto Social da CADA será elaborado nos
termos da Lei Federal n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
sem prejuízo das disposiçÕes das demais normas de regência, e
será discutido, votado e deliberado na Assembleia Geral de
Constituição e aprovado por Decreto Governamental.

Art. 6.0 Para a consecuçãcr de seu objeto social, a
CADA contratará pessoal próprio, podendo contar também com
servidores da administração pública direta e indireta do Estado
do Amazonas cedidos para esse fim.
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Art. 7.o Fica o Estado do Amazonas autorizado a
securitizar a dívida, com direitos :reditórios originários de
parcelamento de créditos tributários relacionados aos tributos de
competência do Estado, assim como emitir e distribuir
publicamente quaisquer títulos e/ou valores mobiliários.

Art. 8.o Fica a Secretaria de Estado da Fazenda
autorizada a praticar todos os atos necessários ao cumprimento
desta Lei, ouvida a Procuradoria-Gera do Estado do Amazonas.

Art. 9.o Esta lei entra en vigor na data de sua
publicação.


