GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: DIAGRO
NOME DO PROJETO: Escritórios volantes de defesa agropecuária

OBJETO

Aquisição de
veículos tipo
Van Furgão
adaptados
(escritórios
volantes)

ÓRGÃO
CONCEDENTE

MAPA

ÓRGÃO
PROPONENTE

DIAGRO

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FEDERAL

JUSTIFICATIVA

A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária -Diagro tem como
finalidade promover e executar a Defesa Sanitária Animal e Vegetal,
o controle e a inspeção dos produtos de origem agropecuária no
Estado do Amapá. Neste sentido esta aquisição de vans adaptadas
que funcionarão como escritórios móveis, ou seja, uma Agência de
Defesa intinerante atenderá todo o Estado do Amapá. Os veículos
214W
serão equipados com mobiliários e eletroeletrônicos, para que os
Implementação da
fiscais agropecuários façam a fiscalização volante de trânsito de
Defesa
animais e vegetais, seus produtos, subprodutos, resíduos e
Agropecuária
insumos, com o objetivo de garantir a sanidade e a qualidade da
produção que é enviada tanto para o mercado interno como
externo. O Amapá vem envidando esforços para mudança de status
sanitário em relação ao vírus da febre aftosa, por isso o trabalho de
fiscalização é de suma importância para monitorar, controlar e
erradicar o vírus no Estado do Amapá.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTID
A (0,1% - LDO
2018)

510,00

VALOR DA
EMENDA

510.000,00

GND
CUSTEIO

R$ 0,00

INVESTIMENTO

510.000,00

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à defesa agropecuária

OBJETO

Infraestrutura
de apoio à
defesa
agropecuária

ÓRGÃO
CONCEDENTE

MAPA

ÓRGÃO
PROPONENTE

DIAGRO

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FEDERAL

JUSTIFICATIVA

A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária -Diagro tem como
finalidade promover e executar a Defesa Sanitária Animal e Vegetal,
214W
- o controle e a inspeção dos produtos de origem agropecuária no
Implementação da Estado do Amapá. Neste sentido, se faz necessária a aquisição de
Defesa
motores náuticos que permitirão o deslocamento das embarcações
Agropecuária
da agência pelos rios do Amapá nas ações. Assim como, a aquisição
de quadriciclos permitirá o acesso às áreas de difícil acesso em
logradouros do estado.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTID
A (0,1% - LDO
2018)

R$ 136,00

VALOR DA
EMENDA

R$ 136.000,00

GND
CUSTEIO

R$ 0,00

INVESTIMENTO

R$ 136.000,00

