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JUSTIFICATIVA 

A SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente trabalhando sempre em parceria com o 

COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Escolas Municipais e Estaduais, 

Associações, Secretarias do Governo Municipal, e comunidade em geral, realiza a FESTA ANUAL 

DAS ÁRVORES 2022 no Município de Várzea Alegre – CE, confirmando assim a participação do 

referido município na campanha educativa semana da árvore junto a Secretaria do Estado. Justifica-

se a importância da sensibilização e conscientização para as questões ambientais, com a finalidade de 

adaptar a população em geral a pratica ambientais, buscando envolver as pessoas, a mudanças de 

hábitos e costumes voltados a questão de arborização.  

O Gestor Municipal vem buscando ao longo dos anos elaborarem leis que possam dar subsídio 

a semana da árvore, e em reuniões, discursões com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente junto a 

procuradoria do município foi elaborado o projeto de lei para arborização urbana, esta foi aprovada 

sancionada pelo município e está em vigor, lei nº 1011, de 13 de dezembro 2017. Seguindo a lei, a 

Secretaria de Meio Ambiente e COMDEMA local elaborou o plano de arborização urbano no qual 

foram adotados metas e subsídios para a semana da árvore vinda assim apoiar a arborização na cidade 

e as áreas verdes do espaço urbano, impondo ao Município corresponsabilidade com o poder Público 

Municipal na proteção da flora e cumprindo com medidas indicadas pelo Estado para trabalhar o tema 

sugerido pela referida secretaria estadual no qual em 2022 tem como tema “Arvore Nativas do Ceara”.  

Com base na realidade do município a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará 

trabalhos com as comunidades escolares, associações do município e secretarias da gestão pública. 

Levando informações da semana da árvore focando o tema principal nas rádios e principalmente em 

redes sociais, seguindo as orientações sanitárias para enfrentamento à covid 19, faremos nossa 

programação virtual e presencial visando sempre a segurança de todos os participantes. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL:  

 

No Ambiente urbano e rural, a arborização pode ter inúmeros efeitos sobre as condições 

ambientais e a qualidade de vida dos habitantes. Entre elas a redução das ilhas de calor, da poluição 

atmosférica, da poluição sonora, o aprimoramento e embelezamento da paisagem urbana, o controle 

de enchentes e inundações com a passagem das águas pluviais, além de funcionarem como uma 

espécie de fábrica de matéria orgânica e produzindo alimentos para quase todos os animais sob a 

forma de raízes, folhas, flores, frutos e sementes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Mostrar para a comunidade local através da arborização a qualidade de vida, o clima e 

mudança de hábitos.  

 

• Conscientização e sensibilização da comunidade em geral sobre a prática do plantio, 

tornando assim uma maneira de reservatório de água.  

 

• Orientar a população sobre questão ambiental, bem como trabalhar a arborização com 

plantas, nativas, frutíferas e medicinais.  

 

•  A campanha visa formar agentes orientadores na sociedade;  
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APOIO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL 

 

• 300 camisetas e bonés para os participantes das atividades, COMDEMA, funcionários da 

secretaria e gestores das escolas e alunos (podendo ser sorteado).  

 

•  2000 (duas mil) mudas frutíferas e nativas da região. Que possa ser autorizado a pegar no 

viveiro da cidade de Crato.  

 

• Informativos em adesivos, foder, cartilhas, o que tiver disponível será utilizado.  
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ATIVIDADES SEMANA DA ARVORE  
Dia 20 – Domingo 

ABERTURA 

Atividade: Abertura Festa Anual das Árvores com café da manhã- (limpeza e plantio de árvores nas APP’s) 

Horário: 07h00 

Local: Barreiro I 

Público: Moradores locais, Comitê SBH, Secretários municipais, Prefeito, vice-Prefeito, vereadores e 

ASCAMARVA. 

Responsável: AJA, SEMMA, COGERH 

 

Dia 21 – Segunda-feira 

Atividade: Oficina de produção de mudas 

Horário: 07h30 

Local: Viveiro de mudas 

Público: AJA, Coordenadora AJA  

Responsável: SEMMA  

 

Dia 22 - Terça-feira  

Atividade: Troque o plástico pela vida/ exposição de materiais recicláveis  

Horário: 07h30/ 13h00  

Local: Escola Dr. Dário Batista Moreno 

Público: Corpo docente 

Responsável: SEMMA  

 

Dia 23 - Quarta-feira  

MANHÃ 

Atividade: Apresentação sobre outorga de água/ Palestra Sistema Agroflorestal nas APP’s 

Horário: 08h00 

Local: Escola José Sergio da Costa (Riacho Verde)  

Atividade: Apresentação do Comitê da Sub Bacia hidrográfica do Salgado 

Horário: 14h00 

Local: Câmara Municipal 

Público: Vereadores e População em Geral 

Responsável: Comitê SBH e SEMMA  

 

Dia 24 - Quinta-feira 

Atividade: Plantio de mudas nas praças locais 

Horário: 07h30 

Local: Praça José Odmar Correia - Bairro Riachinho/ Praça Cel. Antônio Correia Lima - Bairro Praça 

Santo Antônio 

Público: AJA 

Responsável: Coordenação regional e local dos AJA e SEMMA  

 

Dia 25 - Sexta-feira  

ENCERRAMENTO 

Atividade: Blitz de conscientização/ entrega de mudas 

Horário: 07h30 

Local: Av. Luiz Afonso Diniz 

Público: População em Geral 

Responsável: SEMMA, AJA, COMDEMA, DEMUTRAN 

 

 


