CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão
RI

782/2021

Requeremos seja realizada reunião conjunta das comissões de
Orçamento e Finanças Públicas e de Administração Pública, com a finalidade
de que seja feita audiência pública para apresentação do relatório financeiro da
PBH Ativos S/A por seu Presidente, referente ao exercício de 2020, em
cumprimento ao disposto no art. 10 da Lei n° 10.003/2010.
Propomos que a audiência seja realizada no dia 24/08/2021, às
09:30, no Plenário Helvécio Arantes.
Solicito que seja convidado o Presidente da PBH Ativos S/A para
que faça a apresentação abordando os seguintes temas:
1) quem são e qual é a qualificação dos membros dos conselhos;
2) quais os planos de investimento da PBH Ativos S.A. para os
próximos 2 anos;
3) esclarecer se ainda há interesse na cisão da empresa e se há
possibilidade de o Executivo solicitar a retomada da tramitação projeto de lei n°
239/2017. Em caso afirmativo, expor a situação patrimonial atualizada da PBH
Ativos S.A. e detalhar a forma de alocação de ativos e passivos da empresa nas
pretensas Companhias Municipais de Securitização e de Investimentos e
Participação;
4) relação de imóveis da PBH Ativos, bem como dos alienados por
ela, contendo a localização do imóvel, o valor patrimonial, forma de exploração e
respectivos rendimentos auferidos por sua exploração no ano de 2020. No caso
dos imóveis alienados, o valor da transação;
5) a movimentação de debêntures no exercício de 2020, detalhando
em: saldo final em 2019, operações de emissão ou resgate em 2020, saldo final
em 2020 e rendimentos pagos aos credores;
6) as classificações e dotações orçamentárias consignadas no
orçamento do Município de 2020 e respectivas execuções orçamentárias,
destinadas a aumentos no capital social e investimentos na PBH Ativos S.A.;
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7) as classificações e dotações orçamentárias consignadas no
orçamento do Município de 2020 e respectivas execuções orçamentárias,
relativas à remuneração ou a transferências de valores para o Município,
originados ou não de dividendos.
8) as atividades relativas ao objeto social realizadas em 2020, bem
como seus lucros ou prejuízos;
9) a forma de atuação como garantidora das Parcerias Público
Privadas, a eventual execução de garantias e seu custo.

Propomos, ainda, que seja enviado ofício à Presidente desta Casa
solicitando a ampla divulgação da audiência pelos vários meios de comunicação
disponíveis (portal, Diário Oficial do Município, correio eletrônico, etc.), bem como
que seja dado suporte técnico pela Superintendência de Comunicação
Institucional para divulgação junto à imprensa externa de forma a se alcançar
maior participação social.
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