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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020. 

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo no decorrer 

do 1º Quadrimestre, realizou várias ações e investimentos no intuito de 

favorecer e fortalecer a agricultura municipal, e assim fomentar a agricultura, 

bem como promover a melhoria da qualidade ambiental de nosso Município.  

 Investimento em combustível, peças, mão de obra para manutenção dos 

veículos no intuito de realizar serviços nas estradas vicinais, manutenção e 

construção de bebedouros, cascalhamento de currais, carreadores e no 

apoio a agricultura familiar; 

 Gradagem, silagem, encanteirador, correção do solo, atendendo 45 

(quarenta e cinco) produtores; 

 Atendemos 08 (oito) produtores com cascalhamento de currais e 

carreadores dentre outros; 

 Entrega atendendo a agricultura familiar com 30 toneladas de calcário, 

atendendo 12 produtores; 

 Manutenção e construção de aterros, atendendo 05 (cinco) produtores; 

 Apoio na manutenção de 175 km no patrolamento de estradas vicinais, 

travessões e carreadores, conforme segue abaixo; 
 Linha 1, da 3º p/ 2º eixo – Patrolamento e Cascalhamento em vários pontos 

críticos; 

 Linha 2, da 3° p/ 2° Eixo – Patrolamento 

 Linha 2, da 4° p/ 5° Eixo - Patrolamento 

 Linha 4, da 3° p/ 4° Eixo – Patrolamento 

 Linha 4, da 3° p/ 2° Eixo - Patrolamento 

 Linha 5, da 3° p/ 4° Eixo - Patrolamento e Cascalhamento em vários pontos 

críticos; 

 Linha 6, da 3° p/ 4° Eixo – Patrolamento e Cascalhamento em vários pontos 

críticos; 

 3º eixo em frente Cargill até linha 4 – Patrolamento 

 3º eixo, Prainha - Patrolamento 

 Linha 5, da 5º eixo até estiva   

 Travessão da Linha 3 p/ Linha 2, da 4º p/ 5º eixo 

 Travessão do Moisés - Patrolamento 

 Travessão do Aeroporto, da Linha 3 p/ Linha 2 - Patrolamento 

 Travessão do Mirim, da Linha 3 p/ Linha 4, da 3º p/ 2º eixo 

 Travessão da Linha 4 p/ Linha 5, da 3º p/ 4º eixo 

 Travessão da Linha 2 p/ Linha 1, 3º p/ 4ºeixo 

 Travessão do Ercias Taxista, da Linha 3 p/ Linha 2, 3º p/ 2º eixo 

 Travessão do Telé, da 3º p/ 4º eixo 

 Travessão do Ruk da Linha 1 p/ Linha 01, 3º p/ 2º eixo 

 Patrolamento do Setor Chacareiro (Prainha e Aeroporto). 
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O Município em parceria com Governo Federal e Estadual realizou a aquisição de 

alimentos através do Programa do PAA junto aos pequenos produtores de nosso 

Município e com isso atendemos durante o quadrimestre Escolas Estaduais e 

Municipais, AMMTC, APAE, Casa Acolhedora, Guarda Mirim, Hospital 

Municipal, Comunidade Terapêutica – REVIVER bem como devido a 

PANDEMIA – COVID-19, o Governo Federal disponibilizou os recursos 

oriundos do PAA devido à suspensão das aulas para que fosse realizada a 

distribuição dos alimentos as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade 

alimentar, assim no período atenderam 280 (duzentos e oitenta) famílias com o 

programa durante o período.  

 

 

 Investimento na coleta seletiva de Resíduo Sólido casa a casa; 

 Aquisição de Equipamento de Proteção Individual; 

 Investimento na manutenção de veículos e equipamentos; 

 Na Coleta Seletiva e na mão de obra para recolhimento do Resíduo Úmido e Sólido, 

bem como recolhimento do lixo produzido por nossos Munícipes, investimos R$ 

110.000,00 (Cento e dez mil reais) no período. 

 Investimento no transporte e destinação final dos Resíduos Sólidos Urbano de 

Cerejeiras até o Aterro Sanitário de Vilhena; 

 Foram transportados no período do 1° quadrimestre 1088.640 toneladas de resíduo 

sólido e rodados 12.342 km totalizando um montante investido de R$ 325.421,58 

(Trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e um mil e cinquenta e oito 

centavos); 

 A Secretaria de Meio Ambiente gerou o gasto no montante diretamente no 

recolhimento e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos de R$ 435.421,58 

(Quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito 

centavos). 

 O Município no intuito de qualificar os seus serviços no gerenciamento do resíduo 

urbano coletado iniciou a construção da rampa para o transbordo dos resíduos gerados. 

 

Concluímos nosso relatório com essas ações e investimento apresentados acima 

durante o 1º quadrimestre de 2020. 

 

 

Cerejeiras, 21 de Maio de 2020. 

 


