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1 IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1.1 Órgão executor 

 Prefeitura Municipal de Aroeira do Itaim 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

1.2 Gestor responsável pelas atividades 

 Prefeito Municipal: Edmilson Francisco de Deus 

 Secretária Municipal de Meio Ambiente: João Batista Lima dos Santos 

1.3 Critério e item de elegibilidade 

 Critério de Elegibilidade: Critério I 

 Item: 1.4 Planejamento ambiental 
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2 INTRODUÇÃO  

Desenvolver projetos ligados a redução de poluição, coleta de lixo, desmatamento, 

queimadas e proteção dos recursos hídricos, são temas frequentes quando se propõe projetos ou 

ações dentro de comunidades e escolas, ressaltamos a importância destes assuntos, porém, a 

educação ambiental ainda se constitui mais afundo do que visualmente podemos observar.  

Portanto, proporcionar a compreensão de que o processo ensino-aprendizagem se faz com a 

participação de todas as esferas da sociedade é essencial. 

Pensando na possibilidade de elaborar ações que visem a solucionar os principais 

problemas ambientais presente no município de Aroeiras do Itaim, construímos um Plano de 

Ação, a ser desenvolvido em todas as esferas de planejamento municipal, e em especial, a de 

ensino (formal e não formal), tendo como foco os princípios e fundamentos para o 

desenvolvimento local sustentável. 

Pois os municípios possuem um papel importante na tutela ambiental, no qual, a 

sociedade e as autoridades locais têm amplo conhecimento dos reais problemas ambientais 

enfrentados na região. Desta forma, o Plano de Ação Ambiental vem como um importante 

instrumento de cooperação entre a sociedade e poder público para alcançar mudanças 

significativas na gestão ambiental municipal. 
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3 METAS E AÇÕES  

➢ Meta 1: Estruturação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente  

➢ Ações:  

✓ Estruturar a secretaria municipal de meio ambiente e recursos hídricos com salas, 

equipamento de informática e demais matérias de apoio; 

✓ Realizar a contratação de funcionários capacitados para realizar as atividades 

vinculadas a secretaria de meio ambiente; 

✓ Elabora cursos de capacitação e treinamento dos funcionários da secretaria 

municipal de meio ambiente e recursos hídricos; 

✓ Criação do banco de dados do cadastro técnico municipal das empresas e 

profissionais liberais qualificados e habilitados a apresentação de estudos 

ambientais. 

➢ Meta 2: Educação ambiental  

➢ Ações: 

✓ Promover, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, o plantio de 

mudas para arborização das escolas que possuem esta necessidade, almejando o 

desenvolvimento da cultura de cuidado e valorização da natureza pelos alunos das 

escolas do município; 

✓ Realizar campanhas sobre educação ambiental congregando órgãos públicos e a 

sociedade; 

✓ Realizar campanhas de conscientização sobre as queimadas; 

✓ Fortalecimento dos espaços de educação ambiental do município apoiando a 

formação de uma rede que inclua a participação da comunidade em geral; 

✓ Desencadeamento de processos de sensibilização da sociedade para os problemas 

ambientais utilizando os meios de comunicação, cartazes, rádio, jornal local e carro 

de som. 

➢ Meta 3: Valorização paisagística 

➢ Ações: 

✓ Criação e restauração de praças; 
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✓ Aquisição de máquinas, ferramentas, insumos e equipamentos para a produção de 

mudas com controle fitossanitário; 

✓ Cursos de capacitação dos técnicos do município para a execução de projetos de 

arborização urbana; 

✓ Capacitação de profissionais para monitorar e realizar a manutenção das áreas 

verdes no município; 

✓ Produção de mudas arbóreas nativas e frutíferas para utilizar na arborização de 

praças e áreas públicas do município. 

➢ Meta 4: Implantação do sistema de coleta de resíduos sólidos 

➢ Ações: 

✓ Realizar treinamentos para a capacitação dos funcionários responsáveis pelas 

coletas; 

✓ Inserir no município o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

✓ Realizar acordos com cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos;  

✓ Realizar acordos de cooperação entre os municípios para a destinação adequada dos 

rejeitos;  

✓ Divulgação sobre a importância da coleta seletiva, sensibilização da comunidade; 

✓ Realizar campanhas educacionais sobre a destinação adequada dos resíduos; 

✓ Elaborar cartazes e folhetos explicativos sobre o funcionamento das coletas, dos 

horários e frequências das coletas, armazenagens e destinação. 

➢ Meta 5: Medidas Preventivas de combate a erosão  

➢ Ações: 

✓ Identificar e recuperar, através do plantio de espécies adequadas, às áreas 

desmatada dentro da rede de drenagem do riacho da baixa e rio Itaim; 

✓ Realizar campanhas de educação ambiental através dos meios de comunicação do 

município sobre a preservação dos recursos hídricos;  

✓ Conscientizar os agricultores para não realizar o desmatamento dentro do leito dos 

riachos.  

✓ Envolver a comunidade na preservação dos recursos hídricos através de campanhas 

informativas acerca da escassez dos recursos hídricos e degradação do solo. 








