
AÇÕES DA SEMURB NO 

MUNICÍPIO DE MACAÍBA 



Ações da SEMURB 

• Educação Ambiental; 

• Fiscalização Ambiental; 

• Fiscalização Urbanística; 

• Implantação e manutenção da Arborização; 

• Gerenciamento da Estação de Transbordo de 
Lixo. 

 



Educação Ambiental 

• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 
– Palestras Educacionais; 

 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 

Ambiente promovendo: 
– Aulas Temáticas; 

 

Transbordo do Lixo 

Educação Ambiental 



 

 

• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 

 

– Blitz Ecológica; 

 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 
 

– Gincana Ecológica; 

 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 

 

– Oficina com materiais reciclados; 

 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 
– Caminhada ecológica; 

 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 

 
– Ações de cidadania; 

 

Pé-do-Galo 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 

 
– Ações de cidadania; 

 

Rio Jundiaí 

Educação Ambiental 



• Trabalha de Forma Preventiva os assuntos voltados ao Meio 
Ambiente promovendo: 
– Ações de cidadania; 

 

Plantio de Mudas Nascente do Rio  Pitimbú  

Educação Ambiental 



Barco Escola 

 

 



Praças e Arborização  

 

• Emite autorizações para poda ou abate de árvores no 
município. 

 
 

 



Praças e Arborização  

• Realiza a manutenção (jardinagem) das praças. 

 
 

 



Praças e Arborização  

 

• Limpeza de prédios públicos 

 
 

 



Praças e Arborização  

 

• Gerenciamento do horto municipal. 

 
 

 

Horto Municipal 



Fiscalização Ambiental 

• Fazer cumprir as leis municipais, fiscalizando para garantir a 
preservação dos recursos naturais de acordo com a legislação 
em vigor: 

 
 

 



Fiscalização Urbanística  

• Fazer cumprir as leis municipais, fiscalizando as construções de 
acordo com a legislação em vigor, em prol da coletividade para 
garantir um futuro de melhor moradia a cada cidadão: 

 

 



Direitos dos Munícipes 

• Coleta de lixo domiciliar regularmente; 

• Manutenção de praças e espaços públicos; 

• Poda de árvores localizadas em passeios 
públicos; 

 



Deveres dos Munícipes 

• Dispor o lixo domiciliar nos dias previstos para coleta, 
de acordo com o calendário de cada bairro; 

• Manter limpa a frente de sua residência, passeio 
público e sarjeta; 

• Destinar os entulhos de construções ou reformas e 
podas corretamente; 

 

 



 “Tudo que acontece no mundo, seja no meu 
país, na minha cidade ou no meu bairro, 
acontece comigo. Então, eu preciso participar 
das decisões que interferem na minha vida.” 

 

Hebert de Souza, o Betinho 



 

 

 

 

 

DISQUE DENUNCIA 3271-6634 


