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1. JUSTIFICATIVA 

A secretaria de agricultura, recursos hídricos e meio ambiente do 

município de Ibaretama, órgão público responsável pela formação, execução 

edesenvolvimento da política ambiental do município, visando fomentar a 

divulgação dos temas de relevância ambiental e a importância da preservação 

do meio ambiente para uma sadia qualidade de vida de seus munícipes e 

adequado equilíbrio ambiental do ecossistema natural, resolve promover em 

parceira com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado - SEMA a Semana do 

Meio Ambiente 2022. 

Considerando o cenário dos nossos reservatórios e bacias hidrograficas, 

que se expande por um longo território,  todo o estado do Ceará, e em especial 

o município de Ibaretama, precisa de cuidados especiais com os recursos 

naturais que afeta diretamente as atividades desenvolvidas pelos cidadãos 

(que pelas particularidades do município possuem meios de sobrevivência 

intimamente ligados à natureza), faz-se de fundamental importância a 

promoção de eventos que sensibilizem e mobilizem a população em torno da 

problemática ambiental e daescassez hídrica.  

Por meio de palestras e treinamentos educativas e informativas é 

possível incrementar uma nova mentalidade no público, especialmente 

crianças e jovens, incentivando-os a estabelecer conexões entre as ações 

executadas pelo homem no meio em que vive e as consequências destas 

sobre a natureza. A partir do conhecimento da dinâmica dos fenômenos 

naturais e sua íntima relação com aspectos da vegetação, do solo, do clima e 

do ecossistema emerge uma nova consciência, onde a natureza deixa de ser 

apenas uma ferramenta. 

Por fim, a realização de atividades que possibilitem uma integração entre 

as diretrizes da política ambiental municipal e a sociedade civil, consolidam as 

ações promovidas pelo município em prol da conservação dos recursos 

naturais e do desenvolvimento sustentável, além de proporcionarem uma 
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efetiva participação popular na tomada de decisões que visem a preservação 

do meio ambiente. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Realizar atividades que promovam a sensibilização e mobilização da 

sociedade civil para a importância da preservação do meio ambiente, com 

ênfase na relação existente entre a conservação das florestas e a precipitação 

adequada de chuvas e a coleta seletiva. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Promover ações ligadas a conservação dos recursos hídricos; 

 Engajar alunos, professores e sociedade civil no plantio de mudas de 

árvores nativas;  

 Alavancar parceria com o colégio do estado para a implantação de uma 

horta escolar que faça reuso de água no colégio.  

 Realizar atividades de treinamento para fazer um devida compostagem 

 Ministrar palestras explicando a relação entre o desmatamento e a 

ausência de chuvas e de que forma a presença de árvores contribui para 

a precipitação de chuvas. 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

Dia: 06/06 – Segunda 

Horário 09:00hrs 

Ação Abertura 
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Público Alunos do ensino fundamental 

 

Local 

E.E.F. Raimundo Emilia de Lima 

Responsável Antonio Rubens de Lima Cavalcante 

 

Dia: 07/06 – Terça 

Horário 09:00hrs 

Ação Distribuição de mudas e palestra 

Público População do Distrito de Piranji 

Local Piranji 

Responsável Antonio Rubens de Lima Cavalcante 

 

Horário 10:00hrs 

Ação Plantio de mudas  

Público População do Distrito de Piranji 

Local 

 

Piranji 

Responsável Conselheiros do Meio Ambiente 

 

Dia: 08/03 – Quarta 

Horário 08:00hrs 

Ação Campanha de conscientização do uso racional da agua 

Público Alunos do Fundamental II 

 

Local 

Escolas dos Distritos. 

Responsável Conselheiros do Meio Ambiente 

 

 

4. APOIO SOLICITADO 

Doação de espécimes de mudas nativas e frutíferas 
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Doação de 100 blusas para a divulgação 

Doação de 100 bonés para a divulgação.  

Lixeiras plásticas para distribuição a população para eles disporem os materiais 

recicláveis 

Lixeiras para a implantação de 01 ponto de coleta seletiva na escola 

Equipamentos de proteção Individual para os catadores de matérias recicláveis 


