PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS CADASTRAIS:
CNPJ:

ENTIDADE PROPONENTE:
Prefeitura Municipal deGeneral Sampaio

07.711.963/0001-42

Prefeito: Francisco Cordeiro Moreira

Vice Prefeito:José Rubecy Rodrigues do Nascimento

ENDEREÇO:
Av. José Severino Filho, 257 - Centro

ESFERA ADMINISTRATIVA:
Municipal
UF: CEP:

CIDADE:
General Sampaio

CE 62.738-000 85 - 3357-1088

RESPONSÁVEL:
Gerardo Menezes da Silva Filho
RG/ÓrgãoExpedidor:

DDD – TELEFONE:

CARGO:

2005019081539 – SSP/CE Secretário
Email: gerardomenezes2@gmail.com

CPF:
029-310-883-82
FUNÇÃO:
Secretário de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente
CEL: 85-98842-0949

ENDEREÇO DA SECRETARIA:
Av: José Félix, 259
2 - PROJETO: "Árvores nativas do Ceará - uma opção para reflorestamento".

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000
fone/fax: 85 3357.1088 | CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

CEP:
62.738-000

3 – JUSTIFICATIVA:
O município de General Sampaio pertence ao estado Ceará, ele fica localizado nas margens do
Rio Curu com latitude -4.04351 e longitude -39.454, com um tamanho territorial de 205,810 km² e
população aproximadamente de 6.956 habitantes segundo dados do IBGE. General Sampaio
também tem um dos principais açudes cearenses, por sua grande capacidade de água que é de
cerca de 322,2 milhões de metros cúbicos, que também abrange vários municípios do vale do Curu.
Sua Vegetação predominante é a caatinga arbustiva densa. Economicamente sua economia está
baseada na agricultura: cultivo de milho, feijão, mandioca e frutíferas; na pecuária: criação
de bovinos, suínos, avícola; e nos empregos gerados pela a prefeitura municipal.A compostagem
vem sendo a tempos incentivados como forma de redução e reutilização dos resíduos sólidos
urbanos gerados pela ação do homem, bem como das podas de árvores feita no município. Este
processo feito por microorganismos que decompõe a matéria orgânica transformando-a em
fertilizantes rico em húmus e nutrientes, são utilizados no plantio de mudas nativas na sede e
localidades do município.
Essa ação comemorativa de 20 a 27/ 03/ 2022 promovendo A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES
pela Prefeitura de General Sampaio através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente - SIDERMA, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará SEMA, junto com assecretarias municipais, envolvendo os professores, os alunos, os trabalhadores
rurais, as lideranças comunitárias, os vereadores, funcionários públicos e os agentes jovens
ambientais - AJAs do município, com palestras, exposições, oficinas, com plantios e doações de
árvores nativas nas escolas públicas e em espaços públicos, só vem a acrescentar que a
preocupação com as questões ambientais vem se intensificando nas ultimas décadas, como
resultado da conscientização da sociedade, que passou a cobrar uma postura responsável nos
gestos mais simples de todos os cidadãos e, sobretudo, daqueles que atuam na exploração e no uso
dos recursos naturais.
Atualmente é visível que a educação ambiental está cada vez mais restrita a escola, uma vez
que as crianças, os jovens e os adultos, estão aptos para receber conhecimentos que irão intervir
não apenas na sua formação profissional, mas também na sua qualidade de vida.Por esta razão o
projeto volta-se ao publico por não ter muito acesso a orientações educacionais voltada para as
questões ambientais. A concretização desse evento efetivaráuma conscientização que poderá ser
gerador de hábitos de mudanças consideravelmente importantes para o bem-estar dos seres
humanos e do nosso planeta.

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000
fone/fax: 85 3357.1088 | CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

4- OBJETIVO GERAL:
▪ Promover noMunicípio de General Sampaioa Festa Anual das Arvoresatravés da Secretaria de
Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA e com oapoio da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado do Ceará- SEMA, conscientizando a comunidade local da importância da
preservação da natureza e da arborização com plantas nativas como recuperação de áreas
degradadas.

4.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover o dia MUNDIAL DA ÁGUA - 22 DE MARÇO, focando a importância das árvores nativas
da caatinga na proteção de nossas águas;
• Promover vídeos informativos nas Escolas do Município focando os benefícios da compostagem;
• Promover numa escola uma oficina de como produzir composto orgânico através da
compostagem;
• Arborizar com plantas nativas dacaatinga escolas públicas, ruas, balneário, entorno do açude,
avenidas e praças públicas;
• Promover apresentaçãode Vídeos sobre a importância da Preservação da Água edo Bioma
Caatinga nas escolas e repartições públicas.

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000
fone/fax: 85 3357.1088 | CNPJ: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

5- PROGRAMAÇÃO: Cronograma das atividades a serem realizadas
DATA: 21/03 – Segunda Feira
▪

Horário: 09hr as 17hr;

▪

Abertura oficial da FESTA ANUAL DAS ÁRVORES;

▪

Atividades: Apresentação de vídeos educativos sobre a importância de envolver árvores nativas
do bioma caatinga na arborização e no reflorestamento do município; Distribuição de árvores
nativas do bioma caatinga nas comunidades;

▪

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bezerra Filho;

▪

Público: Alunos e Comunidade Escolar;

▪

Responsável: SIDERMA e SEDUC.
DATA: 22/ 03 – Terça Feira

▪ Horário: 08hr as 17hr;
▪ Ação: Divulgação do Dia Mundial da Água.
▪ Atividades: Visitas as repartições e entidades públicas sensibilizando os gestores e funcionários
públicos para o uso racional do recurso natural: ÁGUA e Coleta Seletiva; visitas a RPPN Elias
Andrade e a RPPN Francy Nunes;
▪ Público: Funcionários públicos e comunidade escolar;
▪ Responsável: SIDERMA e SEDUC.
DATA: 23/03 – Quarta Feira
▪ Horário: 08hr as 17hr;
▪ Atividades: ARBORIZAÇÃO URBANA - plantio de mudas nativas do Bioma Caatinga nas praças,
ruas, balneário e repartições públicas;
▪ Público: Funcionários da SIDERMA, AJA's, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o público em
geral;
▪ Responsável: SIDERMA.
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DATA: 24/ 03 – Quinta - Feira
▪

Horário: 08hr as 17hr

▪

Atividades: Apresentação de vídeos educativos sobre a importância de envolver árvores
nativas do bioma caatinga na arborização e no reflorestamento do município; Distribuição de
árvores nativas do bioma caatinga nas comunidades;

▪

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lucia - comunidade do Pinda;

▪

Público: Alunos e Comunidade Escolar;

▪

Responsável: SIDERMA e SEDUC.
DATA: 25/ 03 – Sexta - Feira

▪

Horário: 08hr as 17hr

▪

Atividades: Apresentação de vídeos educativos sobre a importância de envolver árvores
nativas do bioma caatinga na arborização e no reflorestamento do município; Distribuição de
árvores nativas do bioma caatinga nas comunidades;

▪

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Arinda Lobo de Mesquita;

▪

Público: Alunos e Comunidade Escolar;

▪

Responsável: SIDERMA e SEDUC
DATA: 28/ 03 – Segunda - Feira

▪

Horário: 08hr as 17hr

▪

Atividades: Apresentação de vídeos educativos sobre a importância de envolver árvores
nativas do bioma caatinga na arborização e no reflorestamento do município; Distribuição de
árvores nativas do bioma caatinga nas comunidades;

▪

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Delfino Gomes;

▪

Público: Alunos e Comunidade Escolar;

▪

Responsável: SIDERMA e SEDUC.
DATA: 29/ 03 – Terça - Feira

▪

Horário: 09hr as 17hr

▪

Atividade: Apresentação de vídeos educativos sobre a importância de envolver árvores
nativas do bioma caatinga na arborização e no reflorestamento do município; Distribuição de
árvores nativas do bioma caatinga nas comunidades;

▪

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pascoal de Almeida Sousa;
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▪

Público: Alunos e Comunidade Escolar;

▪

Responsável: SIDERMA e SEDUC.

6 – APOIO DAS ATIVIDADES:
PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO
▪ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SIDERMA: Coordenará com o apoio logístico e técnico para viabilizar as execuções das ações,
apoiando com trabalhadores na escavação para o plantio de mudas nativas nas avenidas,
balneário, praças e escolas;
▪ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Apoiará a mobilização de alunos e professores em apresentar
trabalhos relacionados ao tema proposto;
▪ SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: apoiará na mobilização das famílias e grupo
de idosos atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;
▪ SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GENERAL SAMPAIO: Apoiará na
mobilização das lideranças das associações do município de General Sampaio;

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ - SEMA
A Coordenação de Educação Ambiental e Articulação Social – COEAS apoiará em doação de
Material de Educação Ambiental a qual solicitamos apoio integral.
▪

Doação de 250 Blusas identificando o Festival Anual das Árvores;

▪

Doação de 250 Bonés identificando o Festival Anual das Árvores;

▪

Doação de Folders, Cartilhas, Livros, Bolsas e outros materiais de apoio logístico; e

▪

Um curso de capacitação de 40hr para professores e funcionários da Secretaria.
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6 – APOIO DAS ATIVIDADES: Cont.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
Apoio através do Departamento de Engenharia Agrícola com conhecimentos técnicos dos
professores;

RPPN Francy Nunes - Apoio as visitas técnicas e científicas nas reservas do bioma caatinga.

RPPN Elias Andrade - Apoio as visitas técnicas e científicas nas reservas do bioma caatinga.

Gerardo Menezes da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
SIDERMA
Prefeitura Municipal de General Sampaio

General Sampaio, 10 de fevereiro de 2022
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