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Apresentação institucional 
 
 

O Instituto do Meio Ambiente do Município de Morada Nova – IMAMN, autarquia 

municipal, criada nos termos da Lei nº 1.472, de 27 de fevereiro de 2009, com alterações 

sob a Lei n° 1.578 de 18 de novembro de 2011, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional, vinculada à 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SEINFRA, com a finalidade de assessorá-la 

na formação, desenvolvimento, coordenação e execução da Política Municipal de Meio 

Ambiente, dando cumprimento às normas Municipal, Estadual e Federal de proteção, 

controle e utilização racional dos recursos naturais e fiscalizando a sua execução. 

 

 

 



FESTA ANUAL DA ÁRVORE 
Plano de Trabalho 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As florestas têm uma participação fundamental no ciclo da água, ajudando na 

regulação da precipitação meteorológica, bem como na purificação, reciclagem e 

regulação dos cursos e reservatórios de água; participam na estabilização da textura, 

topografia e fertilidade dos solos; tornam possíveis complexos e diversificados nichos 

ecológicos, albergando e providenciando alimento para diversas espécies vegetais e 

animais. 

Contudo, a crescente densidade populacional no planeta, a edificação de 

infraestruturas sociais e econômicas, a urbanização, e a crescente procura por áreas 

de cultivo e pastagem, fizeram aumentar os índices de deflorestação para níveis 

acima da capacidade de regeneração natural da cobertura vegetal, ameaçando a 

sustentabilidade ambiental. A destruição das florestas compromete não só os 

organismos vegetais, mas também os ciclos e nichos que estes sustentam. Esta 

lamentável realidade impõe não apenas uma reflexão profunda, mas também uma 

mudança de paradigmas e de atitudes perante as florestas.  

O atual cenário mundial de pandemia mostra-se como mais um ponto 

negativo para a sustentabilidade, quando observamos que o padrão de consumo se 

alterou bastante, havendo mais geração de resíduos. Uma parte dessa demanda se 

deve ao aumento de embalagens oriundas dos serviços de delivery e também pelo 

fato de que as pessoas estão mais em casa, consumindo mais do que o habitual. 

Essa mudança organizacional dos padrões da sociedade vem se tornando um grande 

desafio no ponto de vista ambiental, gerando assim, a necessidade não só de um 

novo recomeço, mas de um olhar diferenciado para as nossas relações com a 

natureza, com tudo aquilo que nos rodeia e, particularmente, com as florestas.  

O momento exige, mais que nunca, que todos estejamos conscientes e com 

atitudes necessárias para minimizar o impacto dessa crise e seus desdobramentos 

sociais, econômicos e ambientais. Nada mais propício que voltarmos os olhares para 

nossa vegetação local, colocar em evidência a importância do reflorestamento e da 

preservação das espécies nativas. 

Assim, considerando a relevante temática “Árvores Nativas do Ceará” 

proposta pela   para a Festa Anual das Árvores de 2021, o Instituto do Meio Ambiente 



de Morada Nova – IMAMN partilhará deste evento e promoverá para a comunidade 

escolar e sociedade em geral de Morada Nova, atividades que visem difundir 

ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de tais 

ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores para o equilíbrio da vida 

no planeta e para o bem-estar dos cidadãos. 

Em virtude da pandemia do Covid-19 e em respeito aos decretos Estaduais e 

Municipais, algumas atividades que acontecerão no período de 20 a 27 de março de 

2022, também serão adaptadas ao momento respeitando os cuidados essenciais a 

fim de prevenir o risco à saúde ou a segurança da população. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover ações que contribuam, direta ou indiretamente, no processo de 

sensibilização da comunidade escolar e sociedade em geral de Morada Nova para a 

importância das árvores nativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Fomentar a Educação Ambiental por meio do conhecimento da flora local; 

- Incentivar o plantio de espécies nativas, como forma de manter a biodiversidade 

natural; 

- Expandir a arborização urbana com divulgação e aplicação do Plano de Arborização 

Urbana do Município de Morada Nova/Ce; 

- Integrar e envolver a população, visando à manutenção e a preservação da massa 

arbórea, reforçando a importância das árvores para manutenção da vida. 

- Contribuir para a reflexão das relações de consumo x meio ambiente na busca pelo 

desenvolvimento sustentável mesmo em tempos de pandemia. 

 

METODOLOGIA 

 

As ações serão realizadas pelos funcionários do IMAMN segundo a 

programação abaixo:  

PROGRAMAÇÃO:  

 



 Data 21/03/2022 

 

Abertura   

Primeiro momento 

Inauguração do “Espaço Germinar - Viveiro de mudas Municipal”, com falas dos representas 

do IMAMN e das autoridades do município.  

Público: sociedade morada-novense.  

Local de Realização: Espaço Germinar - Viveiro de mudas Municipal  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 08h às 09h 

Recursos necessários: convites e coffee-break. 

 

Segundo momento 

Será montado o espaço “Tenda Verde” para disponibilizar mudas nativas à população com o 

objetivo de auxiliar a arborização do município. 

Público: Sociedade morada-novense solicitante.  

Local de Realização: Espaço Germinar - Viveiro de mudas Municipal 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 09h às 11h 

Recursos necessários: 500 mudas de árvores nativas. 

  

Terceiro momento 

Lançamento da Cartilha “Poda Consciente - Morada Nova”.  

Público: Sociedade morada-novense. 

Local de Realização: Site do IMAMN, da prefeitura do IMAMN e da SEMA. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 12h às 13h 

Recursos necessários: impressão das cartilhas.  

 

Quarto momento 

Lançamento no INSTAGRAM do IMAMN (@imamn.mn) dos 10 melhores produtos (vídeos 

de 59 segundos dos estudantes declamando poesia com a temática “Biodiversidade do/no 

Ceará”) do “Desafio Ambiental IMAMN” proposto anteriormente as instituições de educação 

municipal de Morada Nova.  

Público: discentes, docentes, sociedade morada-novense.  

Local de Realização: instituição IMAMN. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 



Horário: 10h às 11h 

Recursos necessários: Material educativo produzido pela SEMA e IMAMN e premiação 

aos três primeiros colocados. 

 

 Data 22/03/2021 

 

Momento único 

Plantio de árvores nativas altas (de aproximadamente 2 metros) nas Escolas municipais, pós 

agendamento prévio com as escolas envolvidas. 

Público: discentes, docentes, sociedade morada-novense.  

Local de Realização: Morada Nova. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 13h 

Recursos necessários: 50 mudas de árvores nativas, placas de identificação, cordões, 

enxada, tesouras e carro para deslocamento ao local.  

 

 Data 23/03/2021 

 

Momento único 

Visita Técnica de uma turma do Juazeiro de Baixo a Reserva Particular de Proteção 

Nacional Samuel Nobre (RPPN Samuel Nobre)  

Público: docentes, discentes, sociedade morada-novense.  

Local de Realização: RPPN Samuel Nobre.  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 13h 

Recursos necessários: transporte para deslocamento ao local, guia, água e frutas.  

 

 

 Data 24/03/2021 

 

Momento único 

Plantio de árvores nativas altas nos logradouros públicos conforme Plano de Arborização e 

levantamento de áreas realizado pelo IMAMN.  

Público: Sociedade morada-novense solicitante.  

Local de Realização: Morada Nova. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 



Horário: 07h às 12h 

Recursos necessários: 16 mudas de árvores nativas, placas de identificação, cordões, 

enxada, tesouras e carro para deslocamento ao local.  

 

 Data 25/03/2021 

 

Primeiro momento 

Teremos um diálogo com órgãos competentes segundo a seguinte temática “Morada Nova 

arborizada - novas perspectivas”. Neste momento trataremos da arborização Urbana no 

município e traçaremos alguns direcionamentos.  

Público: Funcionários do IMAMN e da SEMA. 

Local de Realização:  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 08h às 09h 

Recursos necessários: convite às entidades e divulgação nas redes sociais. 

 

Segundo momento 

Pedalada ecológica em prol dos animais de rua com distribuição de sementes aos seus 

participantes e arrecadação de ração animal para doação as ONGs. 

Público: sociedade morada-novense.  

Local de Realização:  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 17h às 19h 

Recursos necessários: lanche pós pedalada (frutas, suco, água). 

 

APOIO SOLICITADO À SEMA. 

Para realização do evento, solicitamos à Secretaria de Meio Ambiente do Ceará um total de 

500 Mudas para doação, 64 mudas alta (de aproximadamente 2 metros) para arborização; 

300 Camisas com a temática da Festa Anual das Árvores; 300 Bonés; 300 Cartilhas e 

panfletos (material educativo); mídias e apoio para as divulgações dos eventos nas redes 

sociais. 


