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Bolsonaro diz que não 
tem dinheiro para auxílio 
EMERGENCIAL 

 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse 
em uma agenda com prefei-
tos no Ministério da Edu-
cação que o auxílio emer-
gencial voltou a ser dis-
cutido, mas afirmou que 
“não tem dinheiro no cofre”  
para pagar as parcelas. 

“A arrecadação esteve pra-
ticamente equivalente nos 
municípios tendo em vista o 
auxílio emergencial, que vol-
ta a ser discutido e que eu 
falo: não é dinheiro que eu 
tenho no cofre, é endivida-
mento”, afirmou o presiden-
te no encontro, nesta quar-
ta-feira (10). “Isso é terrí-
vel também. A economia tem 

que pegar. Temos que vol-
tar a trabalhar. Nos preocu-
pamos com os mais idosos, os 
que têm comorbidades, mas 
a roda da vida tem que conti-
nuar. Sou muito criticado por 
isso”, completou. 

Bolsonaro disse que a edu-
cação foi muito prejudicada 
no período da pandemia e 
que a falta de aulas presen-
ciais atrapalhou o aprendi-
zado. Ele ofereceu mais re-
cursos, caso seja necessário, 
para os governadores e pre-
feitos.As declarações foram 
divulgadas em um vídeo nas 
redes sociais de um dos parti-
cipantes do encontro. “A de-
cisão [inaudível] na ponta da 
linha são os governadores e 
prefeitos. O presidente foi 
deixado de lado em grande 
parte na sua atribuição. 

Bolsonaro alega que no cofre só há endividamento 
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Câmara aprova texto-base de 
projeto de autonomia do BC 
O texto-base foi aprovado, por maioria, sem mudanças em relação ao que 
saiu do Senado. O placar da votação foi 339 a favor e 114 contrários 

rios. Os deputados ainda pre-
cisam analisar sugestões de 
mudanças ao projeto. Caso 
haja alteração de mérito, o 
texto volta ao Senado. 

O projeto foi aprovado no 
Senado em novembro e está 
entre as prioridades do go-
verno federal. No entanto, 
era visto como secundário 
pelo ex-presidente da Câma-
ra Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
que defendia a votação de 
pautas consideradas mais ur-
gentes, como a PEC (Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção) Emergencial, que traz 
mecanismos de ajuste fiscal, 
e a reforma tributária. A ideia 
inicial era que a proposta do 
Senado fosse apensada a ou-

tra, de autoria do Executivo, 
antes de ser votada. O pare-
cer do relator escolhido por 
Lira, o deputado Silvio Cos-
ta Filho (Republicanos-PE), 
no entanto, foi feito em cima 
apenas do texto do Senado -
ele rejeitou um projeto de lei 
complementar enviado pelo 
governo à Câmara em 2019. 

Segundo o projeto, a prio-
ridade do Banco Central será 
assegurar a estabilidade dos 
preços. A autoridade mone-
tária terá como objetivos se-
cundários perseguir o pleno 
emprego, zelar pela estabili-
dade do sistema financeiro e 
suavizar oscilações da ativi-
dade econômica. O texto pre-
vê que a autoridade monetá-

MANDATO FIXO 

 
FOLHAPRESS 

 

A Câmara dos De-
putados aprovou 
ontem o texto-ba-
se do projeto de lei 

complementar que estabele-
ce mandatos fixos para o pre-
sidente e diretores do Ban-
co Central, o que reduziria as 
chances de interferência po-
lítica na autoridade monetá-
ria, de acordo com os defen-
sores da proposta. 

O texto-base foi aprovado, 
por maioria, sem mudanças 
em relação ao que saiu do 
Senado. O placar da votação 
foi 339 a favor e 114 contrá-

ria tenha mandatos fixos de 
quatro anos para o presidente 
e os diretores da instituição. 
Com isso, a demissão por ini-
ciativa do presidente da Re-
pública seria dificultada. 

Atualmente, além de não 
haver mandato, os diri-
gentes podem ser demi-
tidos por iniciativa do  
presidente da República. 

De acordo com o pro-
jeto, as demissões podem 
ocorrer no caso de solici-
tação dos próprios dirigen-
tes, por enfermidades, em ca-
sos de condenações transita-
das em julgado ou proferida 
por órgão colegiado ou por 
comprovado e recorrente  
desempenho insuficiente.   

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DA AMAZONIA - COOPERAMAZON

Rodovia BR 163, S/N° - Km 13, Cipoal.
CNPJ: 07.676.576/0001-12 I.E 15. 249.871-0
Fone: (93) - 3589 – 1130/1133 Santarém-Pa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DA AMAZONIA - COOPERAMAZON, no uso de 
suas atribuições legais e Estatutárias, Convoca 
os seus 15 (quinze) Cooperados em pleno gozo 
de seus direitos, para Reunião de ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no 
dia 17 de Fevereiro de 2021 em sua sede própria, 
a Rodovia BR 163, Km 13- Anexo B, cipoal, às 
07h em primeira convocação, com 2/3 (dois terço) 
dos associados, às 08h em segunda convocação 
com metade mais um dos associados e às 09h 
em terceira e última convocação, com no mínimo 
10(dez) associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1. Destinação dos Armazéns da Cooperamazon;
2. Opções de venda imóveis;
3. Orçamento da empresa Pagé reforma- complexo 
de grãos.

Santarém/PA, 04  de Fevereiro de 2021.
Márcio Cezarotto

Presidente

Em cumprimento ao disposto na legislação tributária municipal de Belém, 
especialmente aos art. 205 e 207 da Lei Municipal 7.056/77, (Código Tributário e 
de Rendas do Município de Belém) fica regularmente intimado para fins de direito, 
o titular, sócios ou representantes legais, do deferimento do pedido constante do 
processo administrativo fiscal abaixo relacionado:

Belém/PA, 28 de dezembro de 2020 

Nádia do Socorro Freitas Quaresma 
Julgadora de Assuntos Tributários

Maria de São José Basto Gomes 
Julgadora de Assuntos Tributários

Léa Clícia Moraes Celestino 
Julgadora de Assuntos Tributários

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº003/2020
JULGADORIA DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCESSO

005775/2017

PESSOA JURÍDICA

Conecta Sistemas de 
Monitoramento Ltda

INSC. MUNICIPAL 

135107-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
RETIFICAÇÃO. Na publicação do 2º Termo Aditivo de 
Prazo circulada no D.O.U seção 3 pág. 177 Diário do Pará 
B13 em 09/02/2021. Referente à Tomada de Preços 003/2020. 
ONDE SE LÊ: Reforma e ampliação da escola do Biteua. 
LEIA-SE: Reforma da escola do Biteua, com base no Art. 
57, § 1º, inciso I e II da lei 8.666/93.

LEILÃO DE IMÓVEIS ONLINE 26/02 -15H

Otavio Lauro Sodré Santoro
Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 07 - BENEVIDES/PA. Bairro Colônia de Mari tuba. Nona travessa da Colônia 

Mari tuba ( l t . nº 807). Casa. Áreas totais: terr. 460,00m² (conta no RI 00ha, 04a, 60ca) e 

contr. est imada no local  265,00m². Matr. 5.034 do RI de Santa Izabel do Pará/PA. Obs.: 

Construção pendente de averbação no RI. Imóvel inter l igado f is icamente com imóvel de 

terceiro que não integra a presente venda. Regular ização e encargos perante os órgãos 

competentes, inclusive com terceiros de eventual avanço de edif icação, divergência de 

área, indiv idual ização f ís ica da inter l igação/unif icação com o imóvel de terceiro, correrão 

por conta do comprador. O pagamento de eventuais dív idas existentes de IPTU, será de 

exclusiva responsabi l idade do arrematante, sem direi to a reembolso. Ocupado.  Lance 
Inicial:  R$ 18.000,00 .  Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao Lei loeiro. 

Cond. de venda nos si tes: banco.bradesco/ le i loes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o 

cadast.prévio no si te do Lei loeiro, conforme desc. no edita l .  Dados e valores, sujei tos a 

al terações até a data do le i lão. Inf . :  11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.


