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O remanejamento visa a organização de estoque de mudas e sementes e outros insumos
estratégicos, manutenção e ampliação de áreas de matrizes fornecedoras de material
genético em áreas do Estado ou privadas, geração de rendas para produtor na colheita de
sementes, análise de sementes nativas para a produção de mudas e apoio às atividades do
CAR e do PRA.

AO PROJETO DE LEI

13961

JUNTE-SE

EMENDA Nº

OR NPA FRUO +/-

Funcional / Programática VALORES EM R$ 1,00

GD REMANEJAMENTOPG DOTAÇÃOFN

Programa / Ação / Produto / Indicador / Unidade / Meta

SFN

12.000.000

Indicador do Produto: SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DISPONIBILIZADAS (unidade) 2.520.500

60113000 1315 1

INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

20

MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES

1 13001 102537

GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

4 +

12.000.00084621000 0 1

PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO

282 21002 579.162.1405029

ENCARGOS GERAIS

3 -

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

Para obter água das áreas de mananciais, é necessário conservar o solo e recuperar as
áreas de prevenção ambiental através do plantio de mudas. Para obter mudas há necessidade
de sementes. O estoque de mudas e sementes precisa estar organizado, isto implica em
conhecer áreas do Estado (públicas e privadas) com árvores nativas capazes de produzir
sementes. A biodiversidade dentro das espécies é importante. A ação prevê ainda a geração
de renda para produtores na colheita das sementes e na produção de mudas. A ação prevê a
análise de sementes e também a produção de mudas por parte da SAA. A implementação do
Código Florestal, vai gerar uma  demanda de matrizes fornecedoras de material genético
para o Estado de São Paulo. Haverá necessidade de sementes e mudas adaptadas às diversas
regiões e que possam compor a biodiversidade original.
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