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PROPOSTA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE EM 

PARCERIA COM OS AGRICULTORES/AS E COM O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES 

DE APUIARÉS-CE. 

 

                         APUIARÉS, 02 DE MAIO DE 2022. 
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          É de conhecimento de todos que se preservarmos os recursos naturais 

mesmos com as interperes climáticas do nosso Nordeste, sempre vamos ter algo 

relacionados ao assunto meio ambiente num processo de desenvolvimento e 

constantes mudanças; 

             No entanto muitas dessas mudanças por conta de ações rotineiras 

infelizmente mais agravam do que ajudam o Meio Ambiente, é o caso das 

queimadas e das retiradas das matas ciliares das margens dos rios, dos lagos, dos 

açudes e até das nascentes dos córregos que desaguam nos rios principais. 

             Diante desse problema e motivado pelo tema dessa campanha ( 

NASCENTES PRESERVADAS ÁGUA GARANTIDA), gostaríamos de apresentar o 

proposta de trabalhar com 10(dez) agricultores do município de Apuiarés que 

tenham propriedade nas margens do rio Curú, com pequenas Nascentes ou Olho 

D’água, com o propósito de inserir plantas de médio e grande porte para se fazer a 

arborização do local e incentivar aos proprietários de fazer a manutenção e 

preservação do local evitando assim possíveis erosões e ressecamento do solo pela 

insolação e irradiação solar. 

            Deverá ser usado nesse projeto principalmente árvores frutíferas e nativas da 

região, pelo fato de serem resistentes  e de fácil adaptação ao clima e ao tipo solo 

característico do sertão. 

            Dentro da nossa programação pretendemos fazer exibição de vídeos 

educativos com boas práticas na agricultura como por exemplo o uso da 

Permacultura, pratica essa onde já foi comprovada ser de grande valia para o futuro 

da agricultura familiar devido a variedade de plantas tanto para a produção de frutas, 

de hortaliças, de sombra e principalmente de humos dentro da propriedade com 

folhas, ramos e galhos das árvores retiradas nas podas programadas, além de 

material educativo impresso como cartazes, cartilhas etc. 

             Para isso precisamos da parceria do Estado através de SEMA (Secretaria 

de Meio Ambiente) para aquisição do material educativo e as mudas de plantas 

nativas e frutíferas adaptáveis as características da região, dentre elas podemos 

citar o cajueiro, a mangueira, a graviola, o maracujá etc., como arbóreas, o ipê, a 

sabiá, a oiticica, o ingazeiro, a umarizeira, dentre outras do mesmo cunho, indicado 

através dos técnicos viveiristas dos Parques Botânicos Estaduais. 

             A ação será realizada de segunda a quinta-feira em duas propriedades por 

dia, podendo ser simultânea ou em horário diversificado (pela manhã uma, e outra 

no período da tarde), sempre acompanhada por técnicos da Secretaria do 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA, Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – COMDEMA, Agente Jovem Ambiental- AJAS , membros do Sindicato 

dos Trabalhadores/as  Rurais Agricultoras e Agricultores Familiares além dos 

proprietários do terreno onde está sendo executado a ação. 
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Objetivo Geral 

 Com essa iniciativa pretendemos sensibilizar  e incentivar  aos agricultores 

proprietários de terras nas margens do Rio CURÚ onde tenha alguma 

nascente ou riacho que deságüe no rio principal para o cuidado, com a 

preservação e a manutenção dos mesmos, de forma que não prejudique suas 

atividades agrícolas cotidiana de sustento do núcleo familiar e sim, possa 

melhorar de forma educativa com as boas práticas aplicadas nesse processo. 

 Promover em cada propriedade trabalhada o plantio, de 30 mudas nas 

nascentes ou nas margens do Rio Curú como forma de estimular os devidos 

proprietários a preservação e a recuperação da mata ciliar. 

 

Concluímos que: 

            Diante desta proposta esperamos poder contar com o apoio dessa Secretaria 

na doação do material educativo além das mudas para esta ação, onde 

pretendemos plantar e implantar o quantitativo de trinta (30) mudas de plantas 

descritas acima em cada uma das dez (10) propriedades, com espaçamento 

adequado para cada espécie, totalizando trezentas (300) mudas de plantas frutíferas 

de espécies diferentes, em tamanho e condições suficientes para o plantio imediato 

aproveitando ainda o período das chuvas para fixação das raízes e o melhor 

aproveitamento das mesmas evitando no máximo a perda dos exemplares. 

              Ciente da apreciação da comissão de análise das propostas enviadas para 

esta secretaria pelos municípios, esperamos também sermos agraciados pelo apoio 

logístico para esta ação em nosso município com nossos agricultores num processo 

de formação de novos defensores do Meio Ambiente. 
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PROGRAMAÇÃO 

        

DATA: 06.06.2022. 

Horário: 09:00h às 11:00h 

Atividade: Abertura oficial da Semana do Meio Ambiente do Município de 

Apuiarés.Seminário contemplando a Temática Nascentes Preservadas, Água        

Garantida. 

Local: Sede do STTR de Apuiarés 

Público: Agricultoras e Agricultores do Município, AJAS, COMDEMA, e Diretoria do 

Sindicato. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e COMDEMA 

Municipal  

  

DATA: 07.06.2022 

Horário: Manhã: 08:00h às 11:00h 

Tarde: 15:00h às 17:00h 

Atividade: Visita a Propriedade situada as margens do Rio Curú com Orientação 

Técnica in-loco, distribuição e plantação das mudas. 

Local: Comunidade de Boa Vista 

Público: Proprietários, Técnicos da SEDERMA e AJAS 

Responsável: SEDERMA e COMDEMA 

 

DATA: 08.06.2022 

Horário: Manhã: 08:00h às 11:00h 

Tarde: 15:00h às 17:00h 

Atividade: Visita a Propriedade situada as margens do Rio Curú com Orientação 

Técnica in-loco, distribuição e plantação das mudas. 

Local: São Cristovão 

Público: Proprietários, Técnicos da SEDERMA e AJAS 

Responsável: SEDERMA e COMDEMA 
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DATA: 09.06.2022 

Horário: Manhã: 08:00h às 11:00h 

Tarde: 15:00h às 17:00h 

Atividade: Visita a Propriedade situada as margens do Rio Curú com Orientação 

Técnica in-loco, distribuição e plantação das mudas. 

Local: Santo Antonio 

Público: Proprietários, Técnicos da SEDERMA e AJAS 

Responsável: SEDERMA e COMDEMA 

 

DATA: 14.06.2022 

Horário: Manhã: 08:00h às 11:00h 

Tarde: 15:00h às 17:00h 

Atividade: Visita a Propriedade situada as margens do Rio Curú com Orientação 

Técnica in-loco, distribuição e plantação das mudas. 

Local: Jaburu 

Público: Proprietários, Técnicos da SEDERMA e AJAS 

Responsável: SEDERMA e COMDEMA 

 

DATA: 15.06.2022 

Horário: Manhã: 08:00h às 11:00h 

Tarde: 15:00h às 17:00h 

Atividade: Visita a Propriedade situada as margens do Rio Curú com Orientação 

Técnica in-loco, distribuição e plantação das mudas. 

Local: Vila São João 

Público: Proprietários, Técnicos da SEDERMA e AJAS 

Responsável: SEDERMA e COMDEMA 
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Parcerias Institucionais 

 

 

 Prefeitura Municipal de Apuiarés; 

 Governo do Estado do Ceará – Secretaria Estadual de Meio Ambiente; 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 

Apuiarés –STTR;  
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Elaboração do Projeto 

 

Maria da Conceição Patrício Gomes 

(Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Apuiarés/CE) 

Leonardo Cordeiro de Sousa 

(Coordenador de Meio Ambiente) 

Antonia Silvana Ribeiro de Oliveira 

(Presidente do COMDEMA do Município de Apuiarés) 

 

 


