GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROPOSTAS a Emendas Parlamnentares 2016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - SDR
OBJETO

Ministério

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Contraparte

VALOR

Contratação de
empresa
especializada

Atendimento de 100 famílias do meio
rural, com a implementação de um
sistema irrigação que possibilite o
aumento da produção e produtividade de
suas culturas.

O Estado do Amapá é caracterizado por possuir uma produção agrícola incipiente,
principalmente no que tange a culturas de subsistência. Com o advento do PPI –
Programa de Produção Integrada ora incentivado pelo Governo do Amapá, A
produtividade das culturas terá um significante aumento com a implantação de um
sistema de irrigação, tendo em face a utilização de insumos determinados
tecnicamente pelo programa.

7.350.000,00

Agroindústria
de
processamento
de abacaxi e
outros frutos,
no km 117.

A área do município, é rica de recursos naturais, é representada especialmente pela
disponibilidade de solos agricultáveis, florestas, etc. Na área, são exploradas culturas
Dotar o município de uma infraestrutura
anuais e permanentes, notadamente na Colônia do Matapi, ao longo da Perimetral
para processamento do abacaxi e demais
Norte, e da Estrada de Ferro do Amapá.
frutos.
Uma agroindústria de abacaxi constituir-se-ia em um dos primordiais anseios dos
munícipes, para o fortalecimento na economia local.

1.003.726,20

Estrutura
de
manejo
e
inseminação
artificial
no
Parque
de
Exposições Engº
Agrº
Antônio
Roberto Ferreira
da Silva

O Estado do Amapá, com um rebanho aproximado de 500.000 cabeças de gado, entre
bovinos e bubalinos, embora integrado ao rol das exposições feiras agropecuárias de
outros centros do país, quando se trata de termos econômicos, depara-se com certas
Dotar o Parque de Exposições “Antônio
limitações, que causam sérios prejuízos à economia.
Roberto Ferreira de Silva” em Fazendinha,
Como é sabido, “tudo começa com a reprodução”, sendo portanto necessário que se
de uma estrutura que possa trazer
pratique a técnica da Inseminação artificial – I.A., logicamente com o conhecimento
dinamismo à agropecuária do Estado do
dos princípios básicos de embriologia, histofisiologia, citogenética, melhoramento
Amapá.
genético, endocrinopatologia, patologia e clínica médica, e que haja sempre
atualização no que concerne aos recentes progressos desse campo tão vasto e
fascinante.

1.259.328,00

