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ECONOMIA Declinou. Indicado para presidir a Petrobras, o economista Adriano Pires desistiu de assumir o 
comando da estatal. A decisão foi informada ao governo nessa segunda-feira (4), após Rodolfo 
Landim, presidente do Flamengo, desistir de assumir a presidência do conselho de administração.

Os impostos so-
bre bens e ser-
viços ocuparam 
a maior fatia da 

carga tributária do 
governo geral em 
2021, responden-
do por 14,76% dos 
33,90% do PIB que 
formaram a carga 

tributária total

De acordo com pesquisa 
realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tri-
butário (IBPT), o Brasil está 
entre os 30 países que mais 
cobram impostos da sua po-
pulação. E a carga tributária 
não para de crescer. O país 
encerrou 2021 registrando 
aumento no 
s e g m e n t o . 
Isso porque a 
carga tributá-
ria do gover-
no geral fin-
dou o ano em 
33,90% do 
Produto In-
terno Bruto 
(PIB), avan-
ço mais de 2 
pontos per-
centuais em 
relação aos 
31,77% regis-
trados no ano 
anterior. 

Em 2020, a 
carga tributá-
ria bruta so-
mou R$ 2,372 trilhões, equi-
valente a 31,77% do PIB. Os 
dados são do Ministério da 
Economia e levam em conta 
as arrecadações tributárias 
do governo federal, Estados 
e municípios. 

Em valores absolutos, o 
total de impostos e contri-

buições pagos pelos brasi-
leiro no ano passado subiu 
de R$ 570,3 bilhões, para R$ 
2,942 trilhões. Na propor-
ção do PIB, foi o valor mais 
alto desde 2010, quando 
teve início a série histórica. 
Isso quer dizer que, mesmo 
com a pandemia, o brasilei-

ro pagou ain-
da mais im-
postos, pois 
o maior valor 
tinha sido re-
gistrado em 
2011, quan-
do o indica-
dor alcançou 
33,05%.

Recorte
Dos quase 

R$ 3 trilhões 
arrecadados, 
um total de 
R$ 1,951 tri-
lhão foi para 
o cofre do 
governo fede-
ral. Outros R$ 

789 bilhões foram direcio-
nados para os Estados e R$ 
202 bilhões para municípios. 
Ainda de acordo com o Mi-
nistério da Economia, a carga 
tributária do governo federal 
cresceu 1,55 ponto percen-
tual em 2021, para 22,48%. 
No caso de Estados e municí-

pios as altas foram, respecti-
vamente, de 0,55 ponto e 0,06 
ponto, para 9,09% e 2,33%. 

O boletim do Tesouro 
mostrou ainda que o au-
mento da carga tributária 
foi influenciado “pela rever-
são de incentivos fiscais ins-
taurados durante a crise da 
covid, além de um cresci-
mento econômico em 2021 
pautado na retomada de co-
mércio e serviços”. 

Os impostos sobre bens e 
serviços ocuparam a maior 
fatia da carga tributária do 
governo geral em 2021, res-
pondendo por 14,76% dos 
33,90% do PIB que forma-
ram a carga tributária total, 
segundo a Secretaria do Te-
souro Nacional. Isso quer di-
zer que esses impostos foram 
responsáveis por quase meta-
de (43,5%) do que foi cobra-
do por governo federal, Esta-
dos e municípios no período.

Além disso, o país regis-
trou destaque as contribui-
ções para o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), 
que somaram 5,19%. O 
dado representa 15,3% da 
carga tributária total. Tam-
bém houve crescimento na 
comparação com 2020 das 
receitas com Imposto Sobre 
a Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição So-

cial sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), no total de 0,78 e 
0,26 ponto percentual do 
PIB, respectivamente.

“Tal resultado é explica-
do essencialmente por três 
fatores: incremento real de 
37,96% na arrecadação re-
ferente à estimativa mensal; 
incremento real de 68,24% 
na arrecadação do balan-
ço trimestral; e incremento 
real de 19,82% na arreca-
dação do lucro presumido”, 
disse o Ministério da Eco-
nomia por meio de comu-
nicado. No âmbito federal, 
a pasta destacou ainda a 
alta de 0,27 ponto do PIB 
da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Financei-
ras (IOF). O resultado pode 
ser “explicado, principal-
mente, pela restauração da 
tributação das operações 
de crédito, cuja alíquota se 
encontrava reduzida a zero 
entre 3 de abril de 2020 e 31 
de dezembro de 2020”.

Quanto aos Estados, 
registraram aumento de 
0,58% do PIB da arrecada-
ção com o Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Já os 
municípios registraram au-
mento de 0,06% ponto do 
PIB no caso do Imposto So-
bre Serviços (ISS).

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aposta na 
realização de um esforço concentrado na Casa legislativa, 
nesta semana, para tentar destravar a polêmica reforma tri-
butária. A iniciativa vem sendo considerada como a última 
chance de a proposta que unifica os tributos sobre o consu-
mo ser aprovada ainda neste ano. A aprovação da reforma 
tornou-se o grande objetivo de Pacheco, para apresentar 
como a mais importante marca de seu primeiro mandato à 
frente do Senado. Após abdicar de concorrer ao Palácio do 
Planalto, o senador mineiro quer demonstrar habilidade de 
negociação e se cacifar para um novo mandato no coman-
do do Senado Federal, em 2023.

Após quase dois meses da retomada dos trabalhos, a 
reforma tributária teve seu parecer apresentado pela rela-
toria, mas qualquer avanço esbarrou em longos debates, 
obstruções, pedidos de vistas e sessões canceladas. O texto 
prevê a substituição dos principais tributos sobre o consu-
mo por um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual em 
duas esferas: uma federal e outra estadual e municipal. No 
plano federal, os atuais PIS e Cofins seriam substituídos 
pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Já na esfera 
regional, o ICMS e o ISS  seriam ambos substituídos pelo 
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Mesmo com a articu-
lação pesada da cúpula da Casa, senadores veem grandes 
chances de a investida naufragar. Além da complexidade 
do tema, há resistência de diversos blocos, em um contexto 
já contaminado pelas eleições de outubro.

Reforma tributária: ultimato eleitoral

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

Abono
A Caixa liberou novo sa-

que do Pis/Pasep para pes-
soas que trabalharam entre 
os anos de 1970 e 1988. 
Com isso, cerca de 10,5 
milhões de pessoas tem 
direito de receber um total 
de mais de R$ 23 bilhões 
referentes a cota do fundo 
– como as que trabalharam 
no período com carteira 
assinada, servidores e 
militares. O valor da cota é 
referente as arrecadações 
do PIS e do Pasep, be-
nefícios depositados em 
fundo público antes da 
utilização do abono que 
conhecemos hoje.

Abono II
Com o dinheiro das 

cotas do fundo PIS/Pasep 
transferidos para o FGTS, 
o trabalhador pode con-
sultar através do aplicati-
vo FGTS ou diretamente 
em a uma agência da 
Caixa. Quem tiver direito 
ao saque, pode transferir 
os valores diretamente 
para uma conta corrente 
através do aplicativo do 
FGTS. Para o saque em 
dinheiro até R$ 3 mil, é 
necessário ir a uma agên-
cia da Caixa, Caixa Aqui ou 
Lotéricas, com o Cartão do 
Cidadão e um documento 
original de identificação.

Calçados
Após gerar mais de 27 

mil vagas de trabalho, em 
2021, o setor calçadista 
segue em recuperação no 
início de 2022. Segundo a 
Abicalçados, no primeiro 
bimestre, foram abertas 
12,8 mil vagas, somando 
279 mil empregados 
no País - número 8,2% 
superior aos registros de 
igual período de 2021, e 
superior ao da indústria de 
transformação (4,8%). O 
Ceará é o segundo empre-
gador da atividade, com 62 
mil postos, fechando o pri-
meiro bimestre, com 409 
novas vagas - 3% mais 
pessoas na atividade.

Inércia preocupa
De todos os índices 

analisados pela CNI para 
fevereiro, apenas as horas 
trabalhadas na produção 
apresentaram crescimen-
to, sobre janeiro. Segundo 
a entidade, os índices 
relativos a faturamento e 
emprego recuaram, inter-
rompendo a sequência de 
três altas consecutivas. 
Para a CNI, o resultado 
mostra "desaceleração do 
setor". O faturamento real 
recuou 0,2% sobre janeiro 
(série livre de efeitos sazo-
nais), depois de acumular 
5,7% por três meses. 
Sobre fevereiro de 2021, 
houve queda de 5%.

Fecomércio-CE: Justiça adia pleito em novo capítulo
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu limi-
nar em mandado de segurança determinando que a 
eleição da Fecomércio-CE para o mandato 2022/2026 
cumpra o Estatuto da entidade, que determina que 
as eleições devem seguir o sincronismo do sistema 
nacional do comércio. Com essa decisão, as elei-
ções devem ser remarcadas para uma data entre 
os dias 24 e 29 de abril e não nesta terça-feira (5), 
como divulgado anteriormente. Ai irregularidade 
foi identificada pela chapa de oposição, liderada 
pelo atual vice-presidente Maurício Filizola.

Sites asiáticos já vendem para 2/3 dos brasileiros
Os brasileiros têm feito 

cada vez mais compras 
nesses sites de origem 
asiática, como Shopee, 
Shein e Aliexpress. 
Pesquisa da consultoria 
NielsenIQ|ebit, em parce-
ria com a Bexs Pay, apon-
tou que o faturamento 

dos sites internacionais (conhecidos como "cross-border") 
disparou 60% no ano passado e atingiu R$ 36,2 bilhões. O 
montante representa cerca de 17% do comércio online no 
País, que faturou R$ 218,9 bilhões em 2021.

Com R$ 2,94 tri, carga tributária 
sobe 33,90% do PIB em 2021
O total de impostos e contribuições pagos pelos brasileiros
no ano passado subiu de R$ 570,3 bilhões, para R$ 2,942 trilhões

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico 
nº 10.008/2021-PERP: nº 10.008/2021-15SMS - Valor global: R$ 1.697.912,14 - Contratada: 
CMF Distribuidora de Medicamentos EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Cássio 
Costa Forti. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender as necessida-
des das Unidades Básicas de Saúde - UBS. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da 
data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 23/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o extra-
to do contrato resultante do Processo de Adesão nº 07.001/2022-ARP: nº 07.002/2022-01SE-
DUMASP - Valor global: R$19.349,60 - Contratada: MA Comercio e Distribuidora de Alimentos 
LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Márcio Augusto Alencar Rolim. Objeto: Aqui-
sição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. 
Data da assinatura do contrato: 28/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia 
Jardim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Ele-
trônico nº 08.006/2021-PERP: nº 08.006/2021-13SME - Valor global: R$ 17.779,50 - Contra-
tada: Icone Distribuidora LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Emerson dos Santos 
Barros. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal 
da Educação Básica. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do 
contrato. Data da assinatura do contrato: 22/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultantes do Pregão Eletrônico 
nº 10.001/2022-PERP: nº 10.001/2022-03SMS - Valor global: R$30.438,00 - Contratada: ME-
DLAR Soluções em Saúde LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Italo Ney Bezerra 
Paulino. Objeto: Aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos 
farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos. Pra-
zo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 30/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, loca-
lizada na Travessa Tiradentes, Centro, Parambu/CE, torna público aos interessados que no 
dia 19/04/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.04.05.001-SEDUC, 
cujo objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para confecção e aquisi-
ção de kit de fardamentos escolares, destinados aos alunos da rede municipal de ensino do 
Município. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Adjudicação e Homologação 
- A Secretaria Municipal da Educação Adjudica e Homologa a Chamada Pública Nº 
0052012.2021. Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA 
AGRICULTURA FAMILAR E EMPREENDEDOR FAMILAR RURAL DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Licitantes Vencedores: FRANCISCO DIAS 
LIMA- CPF: 627.769.913-04 ( item 22 ( 19.992,70); ELIEZIO ALBUQUERQUE DE ALMADA- 
CPF: 124.093.458-08 (item 22-  19.992,70); MARDONIO DA SILVA - CPF: 024.669.303-
74 ( item 07 (19.994,92); FRANCISCO FERREIRA DA COSTA- CPF:  865.858.353-87: 
(item 7-(15.372,27), 8 ( 4.627,70); PEDRO NETO VIANA- CPF: 045.185.343-10 (item 07 
(19.994,92); MARIA ILZETE FERREIRA FONTENELE- CPF: 936.586.303-10 (item 22 
(19.992,70); ANTONIO FREIRES DE LIMA – CPF: 015.689.363-03 (item 22 (19.992,70); JOSE 
ALEXANDRE MARQUES- CPF: 760.861.277-00 (item 25 (19.999,65); COOPERATIVA DE 
PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICULTURA FAMILAR 
COOPAICE: CNPJ: 34.440.062/0001-36 (itens 22- 109.309,20); COOPSOL-COOPERATIVA 
AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SOBRAL 
E REGIÃO LTDA: CNPJ: 36.365.840/0001-03 (item 03- (47.970,00), 06- (7.875,00) 7- 
(11.470,44) 9- (4.000,00) 11-(22.660,00) 13- (9.000,00) 19- (30.000,000) e 20- (7.500,00); 
Os itens 01,02,04,05,10,12,14,15,16,17,18,21,23 e 24 não foram cotados. Uruoca-CE, 30 de 
março de 2022. Francisco das Chagas Ferreira - Gestor do Fundo Municipal da Educação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMA-
DA DE PREÇOS N° 06.001/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados que, neste dia 20 de abril de 2022 às 09 horas, na Sede da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebi-
mento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto: 
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
LETREIROS EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, JUN-
TO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO 
DE UMIRIM/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 
às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umi-
rim/CE, 04 de abril de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do 
Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - RESULTADO DA FASE HA-
BILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.14.01 O Município de Icapuí-CE torna público, 
que após análise dos documentos apresentados na fase habilitatória da Tomada de Preços nº 
2022.03.14.01, a Comissão Permanente de Licitação julgou inabilitada a empresa JETA ENGE-
NHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – EPP e habilitada a empresa F I DOS REIS SILVA – 
ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 01 (uma) areninha de futebol 
de areia na Comunidade do Gravier no município de Icapuí-CE. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes de Proposta de Preços será realizada no dia 13/04/2022, às 11:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administra-
ção e Finanças, no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis. E-mail: licitação_licita@hotmail.
com. O teor integral do julgamento estará disponível no site: http://icapui.ce.gov.br. Icapuí - CE, 04 
de abril de 2022. Edinardo de Oliveira Pereira Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.03-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.03.30.03-SRPPE, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE BENS 
DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAL ES-
PORTIVO) A SER UTILIZADO NA ESCOLA CÍVICO-MILITAR- FRANCISCO UCHOA DE ALBU-
QUERQUE, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO, CONFORME OS TERMOS DE COMRPROMISSOS E PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.
org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 19 de abril de 
2022 as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMI-
NISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores 
informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopia-
ra@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para projeto arquitetônico de uma residência duplex com área 
de 202,94m² na Rod.4° Anel Viário Km 18 - Terras Alphaville Residencial 1 - Quadra P2 Lote 26, 
Bairro: Cidade Alpha - Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

MARDONIO RODRIGUES PINTO
CPF: 393.138.243-53

EDITAL DE LOTEAMENTO.
O DOUTOR RICARDO LUIS NEVES SOLON, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DO CAR-
TÓRIO DO 3º OFÍCIO DE TIANGUÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC.

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PAL-
MEIRAS SPE LTDA., empresa brasileira, sediada na Rua Maestro Quincas Bezerril, nº 363, sala 6, 
Bairro Centro, na cidade de Tanguá-CE, inscrita no CNPJ sob n. 34.072.638/0001-50., representada 
neste ato, por seu titular- ARONILDO VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob 
n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os documentos necessários, exigidos pelo 
art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro do Loteamento de-
nominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEIRAS, situado em um terreno de zona urbana, 
localizado as margens na Rua Das Palmeiras Compridas, deste município e comarca, com uma área 
total de 449.261,97m²; cujo imóvel, é objeto da Matrícula 3016, do livro 2-L de Registro Geral, 
deste mesmo Cartório; a área total, já mencionada, foi dividida em 30 (TRINTA) QUADRAS,  de 
forma irregular, designadas pelos números das quadras e quantidade de lotes: 1381 LOTES; 
área parceladas de 224.992,17m²; sistema viário – 106.986,08m²; áreas verdes: 41.860,68m²; 
áreas institucionais: 41.673,28m²; loteamento este que destina-se a zona residencial e foi apro-
vado pela Prefeitura Municipal de Tianguá-CE e pelas demais repartições competentes. E para 
que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado em jornal e 
fixado no Quadro de Editais desta serventia, por três dias consecutivos; podendo o registro 
ser impugnado no prazo de 15 dias, contados da ultima publicação; tudo nos termos do 
art. 19 da  Lei Federal n. 6.766. Tianguá, 12 de novembro de 2021.  Eu Ricardo Luis Neves 
Solon- Oficial, 3º Oficial do Registro de Imóveis de Tianguá, digitei e subscrevi.

A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, torna público que requereu junto à Secretaria do Meio 
Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga -- SEMAM, a Licença de Operação para execução de 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hi-
permercados - CD Centro de Distribuição de Mercadorias, localizada na Av. Quarto Anel Viário 
no. 4343, galpão 01, bairro Ancuri, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não 
obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamen-
to Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga -SEMAM.
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