Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Relatório de Atividades Referente a 01 de março a 31 de março de 2020
Atividades Realizadas no Período:
* Serviços com a Patrulha Agrícola:
- Trator Agrícola: Uso na desinfecção de ruas para o combate ao Covid – 19;
- Retroescavadeira: Neste período foram atendidos cinquenta (50) produtores,
totalizando 110 horas trabalhadas;
* Serviços internos da Secretaria:
* Cancelamento da Excursão à Expoagro/Afubra em Rincão Del Rei mediante a
pandemia de Covid - 19;
* Reunião com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Prefeito Municipal e
Secretária de Administração e Planejamento, balanço da estiagem e emissão de
Decreto Municipal;
* Acompanhamento fotográfico da estiagem pelo município;
* Auxílio no preenchimento do Formulário de Informações de Desastres – FIDE,
junto ao Sistema Nacional de Proteção E Defesa Civil – SINPDEC, para a estiagem
no município.
* Reunião junto a Promotoria com o objetivo proteger e acolher os animais
abandonados, bem como proporcionar um ambiente mais acolhedor tanto para
os animais de rua, quanto para os que possuem um lar;
* Reunião sobre o Projeto Geoparque ocorrido em Faxinal do Soturno;
* Participação do roteiro do Projeto 10 – Irga e Camnpal;
* Reunião junto a Fepam para tratar de assuntos diversos;
* Participação de processo seletivo para operadores de máquinas;

* Recebimento oficial de uma picape Renault Duster Oroch e de implementos
agrícolas;
* Realização de 50 atendimentos ao público pelos servidores e secretário durante o
expediente da secretaria.

*Serviços do Setor de Blocos e Junta Militar:
- Serviço Militar:
* Envio de mapas (serviços realizados) ao PRM-SANTA MARIA;
* Recebimento e arquivamento de documentos.
- Blocos de Produtor:
* Recebimento e entrega em torno de 150 blocos;
* Atualização de cadastros de Produtores Rurais, junto a Secretaria da Fazenda;
* Cadastramento e pedidos de novos blocos aos produtores rurais;
* Solicitações de baixas de cadastros;
* Recebimento de documentações e arquivamento dos mesmos.

08/04/2020,

Anderson Baú
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

