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Identificação da Instituição 

 

Prefeitura Municipal de Morada Nova  

Prefeito Municipal: José Wanderley Nogueira 

 

Nome da Autarquia: Instituto Do Meio Ambiente De Morada Nova 

Responsável Legal: Rosineudo Gomes Martins Lima 

CNPJ: 11.431.907/0001-21 

Endereço: Rua Sargento Macedo, 406 – Padre Assis Monteiro – Morada Nova 

Telefone: 88 – 9 9662-2185 

e-mail: imamn@hotmail.com 

 

 

 

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. 

mailto:imamn@hotmail.com


JUSTIFICATIVA 

 

É do conhecimento de todos que, dentre os muitos recursos que a natureza nos 

disponibiliza, o mais importante e crucial para os seres vivos é a água. Por se tratar de um 

recurso natural não renovável e insubstituível para a boa qualidade de vida de todos, sua 

preservação se faz necessária. Episódios frequentes de escassez hídrica no país são um 

lembrete de que a falta de ação diante de determinados fatos pode causar grandes custos à 

sociedade, sejam eles político-econômicos ou a respeito da nossa própria preservação como 

espécie.  

Embora a necessidade desse recurso seja inquestionável, ações de degradação 

ambiental causadas pelo homem nas encostas dos rios e matas ciliares, por exemplo, têm se 

tornado mais frequentes, bem como o uso inadequado dos solos, fazendo com que a qualidade 

da água diminua cada vez mais.  

Portanto, a preservação do meio ambiente e das nascentes deve ser algo contínuo na 

sociedade para que se possa garantir o desenvolvimento sustentável da mesma bem como de 

espécies da fauna e flora que habitam os ecossistemas, melhorar a qualidade da água é um 

ponto importante nos seus diversos aspectos necessários. A recuperação e preservação das 

nascentes se baseiam principalmente em adotar determinados procedimentos que se 

relacionam entre solo x água x planta. Esses procedimentos podem ser a proteção da superfície 

do solo, criação de condições favoráveis à infiltração dessa água no solo e ainda a disseminação 

da educação ambiental como forma de sensibilização da sociedade.  

Assim, considerando a relevante temática “Nascentes Preservadas, Água Garantida” 

proposta para a Semana do Meio Ambiente de 2022, 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 

nascentes e estimular a prática de tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das 

mesmas para a manutenção das diversas formas de vida e para o bem-estar dos indivíduos.  

 

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 da preservação das 

nascentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Integrar e envolver a população, visando à manutenção e a preservação das nascentes, reforçando a 

importância das mesmas para a manutenção sustentável dos ecossistemas;  

- Fomentar a Educação Ambiental bem como a sensibilização dos indivíduos no que diz respeito a 

preservação das nascentes; 

- Incentivar a preservação bem como recuperação da mata ciliar;  

 

METODOLOGIA 

 

As ações serão realizadas pelos funcionários do IMAMN segundo a programação abaixo: 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

❖ Data 06/06/2022 

 

Abertura  

Primeiro Momento 

  Lançamento da Gincana ambiental (lançamento 07 maio, culminância 17 junho) 

Público: escolas municipais. 

Local de Realização: Escolas. 

Responsáveis: Escolas municipais e setor de Educação Ambiental do IMAMN. 
Horário: 07h às 12h 

Recursos necessários: post, ficha de inscrição, ficha de controles, banca avaliadora e 
premiação dos três primeiros colocados (1° colocação- 01 celular smartphone, 2° colocação- 
01 tablet i5, 3° colocação- 01 tablet i5). 
 

Segundo Momento 

Plantio de mudas altas em escolas municipais de Morada Nova.  

Público: escola municipal de Morada Nova. 

Local de Realização: escolas públicas e privadas. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 12h 
Recursos necessários: Mudas, garajaus e capital humano. 

 

 

 



 
❖ Data 07/06/2022 

 
 

Primeiro Momento 
 

  Tenda verde – troca de mudas por garrafas pet 
 

  Público: sociedade morada-novense. 
  Local de Realização: na praça Deputado Teófilo Girão (praça da matriz) 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 08h às 10h 

Recursos necessários: Tenda, mesa, cadeiras, água, formulário (link), 300 mudas de 

árvores nativas, placas de identificação, cordões, tesouras e carro para deslocamento ao 

local. 

 

 

 

 

Segundo Momento 
 
Plantio de 10 mudas altas nos corredores verdes pré-determinados dos logradores públicos.  

Público: Sociedade morada-novense solicitante. 

Local de Realização: logradores públicos.  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 13h 
Recursos necessários: Mudas, garajaus e capital humano. 

 
❖ Data 08/06/2022 

 
 

Primeiro Momento 
 
Instalação de coletores de vidro  

Público: sociedade morada-novense. 

Local de Realização: Avenida das pizzarias (baleia) e praça do balão  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 10h 

Recursos necessários: coletor de vidro, carro para deslocamento, post de divulgação. 
 
Segundo Momento 
 



Plantio de 10 mudas altas nos corredores verdes pré-determinados dos logradores públicos.  

Público: Sociedade morada-novense solicitante. 

Local de Realização: logradores públicos.  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 12h 
Recursos necessários: Mudas, garajaus e capital humano. 

 

 
❖ Data 09/06/2022  

Primeiro Momento 
 
Lançamento de aproximadamente 3.000 sementes aladas nativas nas adjacências do rio 

Banabuiú por drone ou aeromodelo. 

Público: Sociedade morada-novense solicitante. 

Local de Realização: adjacências do rio Banabuiú. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 07h às 10h 
Recursos necessários: Sementes, drone e capital humano. 

 

Segundo Momento 

Plantio de 10 mudas altas nos corredores verdes pré-determinados dos logradores públicos.  

Público: Sociedade morada-novense solicitante. 

Local de Realização: logradores públicos.  

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 10h às 12h 
Recursos necessários: Mudas, garajaus e capital humano. 

 
❖ Data 10/06/2022 

 

Primeiro Momento 

 
Instalação de 50 placas permanentes (20 placas: ‘’Proibido colocar lixo’’; 20 placas: “queimada 

ilegal” e 10 placas “preservação mata Ciliar”) 

Público: Sociedade morada-novense 

Local de Realização: inserção das placas em pontos pré-determinados como críticos. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 08h às 10h 

Recursos necessários: post para redes sociais e capital humano. 

 



Segundo Momento 

Visita a nascente ‘’olho d´água’’ no distrito de Boa Água para monitoramento e plantio de 

mudas para preservação da mesma. 

Público: Sociedade morada-novense 

Local de Realização: Olha d´água no distrito de Boa Água. 

Responsáveis: setor de Educação Ambiental do IMAMN. 

Horário: 08h às 10h 

Recursos necessários: carro, mudas e capital humano. 

 

 

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

300 Mudas para doação, para arborização; 300 Camisas com a temática da Semana do Meio 

ambiente; 300 Bonés; 300 Cartilhas e panfletos (material educativo); mídias e apoio para as 

divulgações dos eventos nas redes sociais. 

 

 

Certificação: não premiará edição especial.  
Gincana 
Lançamento do “Desafio ambiental” nas escolas.  

Regulamento: TAREFAS: desafio ambiental 

 

APOIO SOLICITADO À SEMA. 


