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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 SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2022 no Município de 

Várzea Alegre – Ce, confirmando assim a participação do referido município nesta 

campanha educativa junto a Secretaria do Estado. Para adaptar as pessoas comuns às práticas 

ambientais, há motivos para aumentar a importância da conscientização sobre as questões 

ambientais buscando envolver a comunidade, a mudanças de hábitos e costumes voltados a 

questão ambientais.  

A água doce é um elemento essencial para a manutenção das atividades humanas e 

para o equilíbrio de ecossistemas terrestres. As nascentes, que são afloramentos freáticos, 

dão origem a riachos e rios e têm inestimável valor na composição das bacias hidrográficas. 

A conservação destas áreas de manifestação superficial de águas subterrâneas exige além da 

regeneração das características ambientais a recuperação e o manejo dos cursos de água 

degradados, de forma a controlar a evolução dos processos erosivos.  

A erosão dos solos, o assoreamento de mananciais, a degradação de nascentes, da 

qualidade e disponibilidade de recursos hídricos e a inviabilização de áreas para cultivo e 

criação de animais são resultados de desconformidades na ocupação e uso do solo no 

ambiente rural. A falta de planejamento adequado em obras de alteração do escoamento 

superficial de águas em propriedades rurais e em vias rurais acarreta em prejuízo econômico 

e perda da qualidade ambiental. Assim, as estratégias de intervenção dos cursos de água 

tornam-se instrumentos imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades humanas nas 

regiões da bacia de drenagem. 

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 de meio ambiente focando o tema principal 

nascentes nas rádios e principalmente em redes sociais, faremos nossa programação virtual 

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

 

OBJETIVO GERAL:  

 

A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental com objetivo de 

proporcionar ao país condições para o desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e a proteção da vida humana. Para isso visa um planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas, a educação em 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade com objetivo de capacita-la 

para a participação ativa na defesa do meio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Identificar e mapear as propriedades que possuem nascentes, realizar um diagnóstico 

socioambiental das comunidades no município de Várzea Alegre;  

 

• Compreender os problemas existentes nesse aspecto e sugerir contribuições para a 

comunidade 

 

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

tornando assim uma maneira de reservatório de água.  

 

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

 

• 150 camisetas e bonés para os participantes das atividades, COMDEMA, 

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

 

• Informativos em adesivos, foder, cartilhas, banners o que tiver disponível será 

utilizado.  
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ATIVIDADES SEMANA DA ARVORE E DA ÁGUA. 

Dia 06 de junho – segunda-feira  

ABERTURA  

Local: EEFM FIGUEIREDO CORREIA 

Horário: 8h 

Atividade: Seminário sobre a importância da preservação das nascentes  

Público: Alunos e gestores 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

 

Dia 07 de Junho – terça-feira  

Local: Sitio Mocotó  

Horário: 8h  

Atividade: Trilha na nascente Gamelinha dos Gonçalos do sitio Mocotó  

Público: AJAs, Comdema e Semma  

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

 

Dia 08 de Junho – quarta-feira  

Local: Sede da ASCAMARVA 

Horário: 8h  

Atividade: Troque o plástico pela vida  

Público: População em Geral 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

 

Dia 09 de Junho – quinta-feira  

Local: Praças e PSFs 

Horário: 8h  

Atividade: Arborização das áreas publicas  

Público: População em Geral 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e COMDEMA. 

 

Dia 10 de Junho – sexta-feira 

ENCERRAMENTO 

Local: Estádio Dr. Pedro Sátiro (Juremal) 

Horário: 7h 

Atividade: Momento de Saúde e Bem estar com ervas na natureza   

Público: Secretarias da Gestão  

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde  

 

 

 

 


