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               SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE  

DE MONSENHOR TABOSA – SECRHIMA 

“NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 

 

JUSTIFICATIVA: 

      Em busca do despertamento da comunidade para valorização das nascentes dos Rios Acaraú 

e Quixeramobim e contribuir com a comemoração alusiva a Semana do Meio Ambiente, no mês 

dedicado oficialmente as causas ambientais no Ceará unimos ações para despertar a importância 

do cuidado e preservação da nossa própria vida, pois sabemos que a água é um elemento 

indispensável ao ser humano em escala de sobrevivência. 

      Nenhuma nascente pode ser considerada insignificante, por menor que seja, contribui para 

nossa segurança hídrica, já tão ameaçada para o momento presente e para futuro. 

      Através de uma abordagem de vivência e observação das nossas nascentes, será nosso ponto 

de partida para reflexões sobre o modo como nossa sociedade lida com a água e os demais 

elementos ambientais. 

     Nessa perspectiva vamos trabalhar as nossas nascentes, que tem origem na Serra das Matas, 

Monsenhor Tabosa que desagua no Oceano Atlântico.  

 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar a todos os munícipes sobre a importância da preservação e cuidados para com as 

nascentes; 

 Levar ao público em geral, o conhecimento das nascentes de uma forma indispensável para 

as presentes e futuras gerações; 

 Despertar o interesse geral pele natureza que nos rodeia; 

 Incentivar a preservação desses recursos naturais para diminuição benefício da própria população; 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Data: 05/06/2022 Domingo  

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Abertura, Divulgação nas mídias, panfletagem, doação de mudas nativas.  

Local: Redes sociais, sede da SECRHIMA. 

Público: Comunidade em geral.  

Responsável: Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente.  

  

 



 

 

 
Data: 06/06/2022 Segunda-feira 

Horário: 09h às 11h 

Atividade: Rodas de conversa sobre a importância de prevenção das nascentes  

Local: Localidade de Belmonte 

Público: Comunidade Serra das Matas.  

Responsáveis: Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e SEDUC 

  

Data: 07/06/2022 Terça-feira 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Plantio de árvores nativas no leito do Rio Acaraú e doações de mudas. 
Local: Sitio do Meio  

Público: Moradores das localidades próximas à nascente do Rio Acaraú.  
Responsáveis: Secretaria de Recursos Hídricos e lideranças indígenas locais. 

  

Data: 08/06/2022 Quarta-feira 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Plantio de árvores nativas no leito do Rio Quixeramobim e doações de mudas. 
Local: Sitio do Meio  

Público: Alunos, Técnicos da SECRHIMA e comunidade em geral. 

Responsáveis: Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria de obras e SEDUC. 

  
 

Data: 09/06/2022 Quinta-feira 

Horário: 08h às 12h 

Atividade: Conhecer as nascentes existentes no município. 

Local: Nascentes  dos Rios Acaraú/Quixeramobim. 

Público: Alunos, Técnicos da SECRHIMA e comunidade em geral. 

Responsáveis: Secretaria de Recursos Hídricos e SEDUC. 

  

 

 

 
Data: 10/06/2022 Sexta-feira 

Horário: 08h30 às 12h 

Atividade: Roda de conversa, teatro infantil, distribuições de mudas e panfletagens. 

Local: Secretária de Meio  Ambiente 

Público: Comunidade em geral. 

Responsáveis: Secretaria de Recursos Hídricos e Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. 

 

 

 



 

 

 

Apoio Necessário 

Para a execução do presente PLANO DE TRABALHO, requeremos o seguinte apoio material: 

- Camisas -200 

-Panfletos informativos -1000 

-Bonés -100 

-Banner-02 

-Mudas nativas e frutíferas -1000 

CONTATO: SORAIA PEDROSA (secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente) 

(88) 9 9822 4606  

(soraiapcarlos@gmail.com). 
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