GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
OBJETO

aquisição de maquinas,
veiculos e equipamentos

Aquisição de
equipamentos, material
permanente, material de
consumo e diarias

MINISTERIO

MAPA

Defesa

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Os orgãos do setor precisam se instrumentar de mecanismos que
possam melhorar seu desempenho no atendimento do seu publico
fortalecer as ações afins dos orgãos do setor
rural de forma contínua no melho aproveitamento de seus espaços
fisicos disponivel para isso.

Diagnostico e levantamento do potencial
pesqueiro

Fortalecer os serviços de assistencia técnica
MAPA/MDS e extensão rural, visando articular as politicas
Reforma e Ampliação
(mda)/
publicas do desenvolvimento rural às
das Sede locais de ATER
DEFESA categoria de agricultores familiares da região
norte do estado
Estimular a formação do “cinturão verde” no
entorno do perímetro urbano de Macapá e
Santana, visando incentivar a produção e
Ministerio da
consumo de hortaliças, garantir a segurança
Produção de Hortaliças Integração
alimentar e nutricional da população
Nacional
amapaense, bem como, oportunizar a
geração de renda e proporcionar melhor
qualidade de vida aos horticultores.

MODALIDADE
INTERVENÇÃO

449052

55.555,56

555.555,56

O setor pesqueiro precisa de informações reais sobre o seu potencial
e quem trabalha e sobrevive deste potencial para que possa investimento/
implementar as politicas publicas para setor de uma eficaz e com
fomento
efetividade dentro de uma realidade de curto a longo prazo

449052,
339030 e
339014

62.780,87

627.808,67

A proposta visa atender a demanda constante na proposta do PPA
2016-2019, no Eixo de Desenvolvimento Rural, Agropecuario, Aquicola
infraestrutura
e Pesqueiro do Amapa abragendo os municipios de
Tartarugalzinho,Calçoene,Amapa e Oiapoque

449051

O Projeto Produção de Hortaliças, é um projeto de fomento à
produção próximo aos perímetros urbanos de Macapá e Santana.
Cada produtor receberá do GEA/SDR, 1 hectare de área mecanizada,
com solo corrido (feito calagem) e os insumos de produção: adubos
químicos e orgânicos; substrato inerte para produção de mudas;
sementes; filme plástico para cultivo protegido durante o período
chuvoso; material de irrigação; defensivos entre ouros julgados
pertinentes pela pesquisa e órgãos de ATER.

investimento

NATUREZA
VALOR
VALOR TOTAL
DESPESA CONTRAPART

fomento

339039,
339030 e
449052

177.777,78 1.777.777,78

68.275,56

614.480,00

Promover o fortalecimento da agricultura
familiar, pautado na organização dos
produtores, na introdução e inovação de
Projeto de Produção MAPA/MDS( tecnologias que melhorem a eficiência
integrada de Alimentos
mda)/MIN produtiva com baixo impacto ambiental, bem
como,
promovendo
a
qualificação
tecnológica das famílias envolvidas no
processo produtivo.

A mudança do modelo agrícola de agricultura convencional ou de
“roça de toco”, por uma agricultura alternativa agroecológica,
oportuniza a produção agrícola diversificada, garantindo aos
agricultores familiares amapaenses, o preparo mecanizado de área
para plantio e os insumos básicos tais como corretivos, fertilizantes,
sementes geneticamente melhoradas, adubos e defensivos, além do
serviço de assistência técnica e extensão rural - ATER consistente e
articulado

Promover o desenvolvimento e a
consolidação dos assentamentos rurais do
Estado do Amapá, através da introdução de
Projeto de Produção
tecnologias pautadas na sustentabilidade
integrada
de MAPA/MDS(
social (garantir a segurança alimentar e
Alimentos/Assentamento mda)/MIN
nutricional das famílias), econômica (gerar
s rurais
trabalho e renda) e ambiental (recuperar e
reutilizar áreas degradadas para produzir
alimentos).

O Estado do Amapá possui 54 assentamentos rurais. O sistema de
produção desses assentamentos está pautado na agricultura de
subsistência ou auto-consumo com baixos índices de produtividade
decorrentes do baixo nível tecnológico, cujo fogo, uma das práticas
mais antigas, é utilizado para facilitar a limpeza das áreas e tornar os
nutrientes da vegetação queimada prontamente disponíveis para o
cultivo, levando à exaustão dos recursos naturais e graves problemas
ambientais.

Promover a inclusão da mulher ao processo
produtivo e mercados
competitivos,
MAPA/MDS garantindo a segurança alimentar e
(mda)/MIN nutricional, a geração de renda e qualidade
de vida às mulheres produtoras rurais
beneficiárias do projeto.

A participação da mulher no mercado de trabalho contribui de forma
significativa para o crescimento de um país, um estado ou
região.Porém as mulheres muitas vezes enfrentam desafios
específicos de gênero para a plena participação e reconhecimento na
força de trabalho, o que pode exigir do poder público, a elaboração de
políticas de intervenções destinadas a promoção do crescimento
econômico, com a inclusão da mulher para contribuir com eficiência
dos mercados de trabalho rurais.Sob ótica da inclusão de gênero,
apresentamos o Projeto Mulher Rural, uma proposta inovadora que
visa empoderar a Mulher Rural e valorizar a sua força de trabalho na
promoção do Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá.

Projeto Mulher Rural

fomento

serviços de
pessoa
juridica/
material de
consumo

76.533,23

765.333,33

fomento

serviços de
pessoa
juridica/mate
rial de
consumo

76.533,23

765.333,33

fomento

serviços de
pessoa
juridica/
material de
consumo

37.780,00

377.800,00

Fruticultura Irrigada

Processamento
do
Leite - Estruturar bacia
leiteira e possibilitar a
verticalização
da
produção leiteira nas
pequenas propriedades
rurais do Município de
Amapá.

Difundir a prática da irrigação visando
estimular a produção e a oferta de frutas
MAPA/MDS(
regionais,
dinamizando a produção,
mda)/MIN
oportunizando a geração de renda e o
fortalecimento da agricultura familiar.

Nas unidades produtivas familiares do Estado do Amapá, predomina a
prática do monocultivo da mandioca, o que deixa os pequenos
produtores vulneráveis quanto a geração de renda contínua para
manutenção familiar, daí a importância de se promover a
diversificação da produção familiar. Pelo baixo emprego de tecnologias
de produção, entre as quais a irrigação, os agricultores trabalham com
a disponibilidade de água provenientes das chuvas no período
invernoso. Pela restrição hídrica, poucos agricultores se aventuram à
prática da fruticultura que perece no período de estiagem (julho a
dezembro), muito embora o mercado seja receptivo.

fomento

material de
consumo/
equipament
os

53.861,11

538.611,11

Estimular o processamento de leite de vaca
e búfala, visando fortalecer a cadeia
produtiva da pecuária leiteira no Estado do
Amapá.

O leite é fonte de proteínas e vitaminas essenciais para o crescimento
e manutenção do organismo. Além de fazer parte da alimentação do
dia a dia, é também matéria-prima de diversos produtos e ingrediente
Investimento
de receitas culinárias.O leite está entre os seis primeiros produtos
mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente de
produtos tradicionais como café beneficiado e arroz.

obras e
instalações

28.233,44

282.334,44

Introduzir na região do Pacuí, através do
Centro de Vocação Tecnológica de
Agroecologia da Escola Família Agrícola do
Pacuí – CVT/EFAP/PACUÍ, um modelo
CENTRO DE VOCAÇÃO
MAPA/MDS/ agrícola com base num paradigma
TECNOLÓGICA
DE
MIN
agroecológico, pautado na diversidade, na
AGROECOLOGIA
associação de culturas e animais, na
recuperação e conservação do solo, no uso
de insumos recicláveis e no respeito à
sabedoria popular.

A tecnologia agrícola convencional está embasada no revolvimento
intensivo do solo, na utilização de adubos minerais de alta
solubilidade, agrotóxicos para controle de pragas, doenças e ervas
daninhas e em cultivares de alta resposta aos fertilizantes e
agroquímicos sintéticos. É um modelo de agricultura composto de um Investimento
pacote tecnológico dependente de insumos externos industrializados,
cuja produção e aplicação demandam um alto consumo energético,
gerando impactos negativos no ser humano, no meio ambiente e no
entorno social (ALTIERI, EHLERS, GLIESSMAM, 2000).

material de
consumo/
equipament
os/ serviços
de pessoa
juridica

42.771,00

470.483,00

possibilidade de inserção econômica e
Desenvolvimento
da
produtiva de modalidades familiares de
Aquicultura familiar em
agricultura ou extrativismo na produção de
MAPA/MDS/
Assentamentos
da
pescados para a construção de uma
MIN
reforma
agraria,áreas
perspectiva da atuação da cadeia produtiva
quilombolas e indigenas
do pescado em prol do desenvolvimento
sustentável.

A dinâmica é disponiblizar as potencialidades da cadeia produtiva Da
aquicultura no Amapá com a inserção da base social familiar com
apoio em infraestrutura e custeio de operação de unidades produtivas
destinadas a atender empreendimentos de aqüicultura familiar

serviços de
pessoa
juridica

31.578,95

631.578,95

MAPA

fomento

Estruturação
do
Laboratório
de
Estruturar o laboratório de biotecnologia do
Biotecnologia
para
IEPA/AP, visando a produção de mudas para
MAPA/MDS/
propagação in vitro de
viabilizar a implantação de arranjos
MIN
fruteira tropicais em
produtivos nas unidades produtivas
apoio
aos
arranjos
familiares.
produtivo locais
TOTAL

O crescimento da produção no campo constitui um aspecto importante
para o crescimento econômico do país,neste contexto, a tecnologia
desponta como um fator relevante para o aumento da produção
agropecuária brasileira, onde cerca de 500 mil estabelecimentos com infraestrutura/
acesso a tecnologias modernas são responsáveis por 86,65% de toda investimento
a renda agrícola, segundo o último censo agropecuário do IBGE. 3,9
milhões de propriedades que ficaram à margem da modernização
responderam por somente 13% da produção.

obra e
serviços

23.230,00

232.300,00

