
 
 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Plano de Trabalho da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio 

Ambiente – SEAGRI do município de Itaiçaba, para comemorar a Festa Anual das 

Árvores 2022, em parceria com a SEMA, visa aproximar a população itaiçabense da 

necessidade de preservar as belezas naturais de nossas Árvores Nativas, sempre que 

falarmos do plantio ou da preservação de arvores nativas, simplificadamente podemos 

falar que serve para garantir proteção e eliminar poluentes do ar ou promover qualidade 

no solo, destacando que o município cujo nome significa Passagem das Pedras, e esta 

localizado às margens do Rio Jaguaribe e da Serra do Ereré, no Vale do Jaguaribe, com 

um território de aproximadamente 204 Km², distante 164,7 Km de Fortaleza, tendo como 

vias de acesso: CE 040/123/371/ BR304. Tem como atividade econômica a agricultura 

familiar, sendo os principais atores os pequenos proprietários rurais e quatro 

assentamentos, a cultura da carnaúba (símbolo do brasão municipal), o artesanato da 

palha da carnaúba e a carcinicultura.  

 

Não há dúvidas que as árvores são essenciais para a qualidade de vida. Têm impacto na 

sustentabilidade econômica, social e ambiental e suas vantagens são muitas: contribuem 

para o conforto visual e ambiental, ajudam a reduzir a poluição do ar e sonora, servem de 

refúgio e alimento para animais, criando ambientes mais verdes e mais agradáveis.  

 

Diante do exposto, nos sentimos privilegiados em participar das comemorações alusivas 

à Festa Anual das Árvores 2022, com o tema sugerido pela SEMA, Árvores Nativas do 

Ceará, indo de encontro a nossa necessidade de implementar ações concretas para 

mobilizar, sensibilizar e efetivar uma política pública sustentável permanente para o meio 

ambiente no município de Itaiçaba e assim conseguir resultados exitosos, promovendo 

educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS  

Despertar na população de Itaiçaba a necessidade de contribuir e participar ativamente de 

ações que tenham por finalidade preservar o meio ambiente;  

Fomentar a formação de consciência crítica sobre o tema: Coleta Seletiva de Resíduos 

Sólidos, promovendo mudança de hábito nas pessoas, criando uma consciência ecológica;  

Melhorar a qualidade de vida da população, com ações desenvolvidas nos órgãos 

públicos, bairros, comunidades, sindicatos;  

Acompanhar os resultados das ações do plano de trabalho da Festa Anual das Árvores 

2022 e zelar pela continuidade das atividades, desenvolvendo o exercício da cidadania e 

a responsabilidade social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia: 20/03 – Domingo  

Horário: 07:00hs  

Atividade: Retirada e Substituição das espécies exóticas invasoras Nim (Azadirachta 

indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), no momento será realizado a 

arborização com árvores nativas. 

Público: População em geral 

Local: Beira Rio 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Programa Agente Jovem Ambiental – AJA 

 

Dia: 21/03 – Segunda-feira  

Horário: 07:00hs  

Atividade: Palestra sobre Espécies Exóticas Invasoras no município e Arborização de 

plantas nativas. 

Público: Alunos do ensino fundamental da EEF. Dulcinea Gomes Diniz 

Local: EEF. Dulcinea Gomes Diniz 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Secretaria de Educação (Programa Agrinho). 

 

Dia: 22/03 – Terça-feira 

Horário: 07:00hs  

Atividade:  Retirada e Substituição das espécies exóticas invasoras Nim (Azadirachta 

indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), no momento será realizado a 

arborização com árvores nativas. 

Público: Alunos do ensino fundamental da EEF. Pe. Marcondes Cavalcante 

Local: EEF. Pe. Marcondes Cavalcante (LOGRADOURO) 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Secretaria de Educação (Programa Agrinho). 

 

 



 
 

 

 

Dia: 23/03 – Quarta-feira  

Horário: 07:00hs  

Atividade:  Retirada e Substituição das espécies exóticas invasoras Nim (Azadirachta 

indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), no momento será realizado a 

arborização com árvores nativas. 

Público: Alunos do ensino fundamental da EEF. Pe. Marcondes Cavalcante 

Local: EEF. Dom Aureliano Matos (ALTO BRITO) 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Secretaria de Educação (Programa Agrinho). 

 

Dia: 23/03 – Quarta-feira  

Horário: 08:30hs  

Atividade:  Retirada e Substituição das espécies exóticas invasoras Nim (Azadirachta 

indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), no momento será realizado a 

arborização com árvores nativas. 

Público: Alunos do ensino fundamental da EEF. Pe. Marcondes Cavalcante 

Local: Anexo da EEF. Dom Aureliano Matos (ASSENTAMENTO TOMÉ AFONSO). 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI  

 

Dia: 24/03 – Quinta-feira 

Horário: 07:00hs  

Atividade: Manutenção do canteiro de hortaliças e limpeza de  espécie exóticas invasoras 

Nim (Azadirachta indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis). 

Público: População em geral 

Local: Centro DIA 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Programa Agente Jovem Ambiental - AJA 

 

 

 



 
 

 

 

Dia: 25/03 – Sexta-feira  

Horário: 07:00hs  

Atividade: Palestra sobre Espécies Exóticas Invasoras no município e Arborização de 

plantas nativas. 

Público: Alunos do ensino médio da EEM. João Barbosa Lima 

Local: EEM. João Barbosa Lima 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Programa Agente Jovem Ambiental - AJA 

 

Dia: 26/03 – Sábado  

Horário: 07:00hs  

Atividade: Retirada e Substituição das espécies exóticas invasoras Nim (Azadirachta 

indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), no momento será realizado a 

arborização com árvores nativas. 

Público: População em geral 

Local: Terreno da Central Municipal de Reciclagem – CMR e o seu entorno. 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Programa Agente Jovem Ambiental - AJA 

 

Dia: 27/03 – Domingo  

Horário: 07:00hs  

Atividade: Conscientização sobre o desequilíbrio que as espécies exóticas invasoras Nim 

(Azadirachta indica) e Unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis) causam no nosso 

meio ambiente.  

Público: População em geral 

Local: Praça pública do bairro São Francisco  

Responsável: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente – 

SEAGRI e Programa Agente Jovem Ambiental - AJA 

 


