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MENSAGEM DE GOVERNO N. 001/2021 – GEA 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAPÁ, DEPUTADO KAKA BARBOSA, 

 

EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS DEPUTADAS, 

 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEPUTADOS, 

 

DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES, OU REPRESENTADAS, MINHAS 

SENHORAS E MEUS SENHORES, 

 

     Inaugurando por meio desta Mensagem de Governo, mais um ano 

legislativo dessa Casa de Leis, submeto à consideração, em obediência à 

Constituição do Estado do Amapá, a Mensagem de Governo do ano de 

2021, fazendo um balanço das ações governamentais realizadas no 

exercício passado, os avanços conquistados e os programas de governo 

que devem seguir neste ano que se inicia. 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados: 

   No início do terceiro trimestre do ano passado, o mundo todo foi 

acometido de uma doença avassaladora, em forma de pandemia, o Corona 

vírus, ou COVID 19.  

    Em nosso Estado, foram nove meses intensos de luta contra esse vírus. 

E essa luta pela vida se estende para o ano de 2021.  

     Para o enfrentamento dessa doença, o Governo Federal, estados e os 

municípios, atuaram em parcerias, mobilizando vultosos recursos 

financeiros e humanos dos serviços essenciais, principalmente nas áreas 

da Saúde, Segurança Pública e Inclusão Social. 

   Por inúmeras vezes, sempre atendendo as orientações dos órgãos da 

área da Saúde, decretei a suspensão de atividades públicas não 

essenciais, em favor das essenciais, como forma de minimizar por meio do 

isolamento social, o contágio da doença. 



 

 

   Sob essa premissa, não medi esforços no combate à pandemia, aplicando 

os recursos necessários que o Estado dispunha, sacrificando outras áreas 

não menos importantes. 

     Em 2020, foram gastos nos serviços essenciais, não somente os 

relacionados ao combate à pandemia do COVID 19, R$ 1 bilhão e trinta 

e um milhões de reais, sendo na Saúde, R$ 921 milhões e 100 mil 

reais, na Inclusão Social R$ 50 milhões e 500 mil reais e na 

Segurança Pública, R$ 60 milhões e 800 mil  de reais. 

     Para fazer frente aos problemas socioeconômicos trazidos pela 

pandemia, e em função dos decretos de isolamento social editados, 

instituí algumas medidas compensatórias emergenciais, abrangendo todas 

as áreas governamentais, algumas por meio de projetos de leis, 

aprovadas por essa Assembleia Legislativa, visando amenizar as 

dificuldades dos menos favorecidos do nosso estado, cabendo discriminar 

os seguintes: 

 

a) Auxílio financeiro emergencial no valor de R$ 120,00 reais, para 

atender famílias em vulnerabilidade social, beneficiando 4 mil e 

200 famílias em todo o Estado, totalizando R$ 6 milhões e 500 

mil reais; 

 

b) Pagamento da conta de água dos consumidores dos 13 municípios 

amapaenses afetados pela interrupção do fornecimento de energia 

elétrica (apagão) ocorrida no mês de novembro, com um valor de R$ 

3 milhões e 500 mil reais, totalizando 124.066 faturas e 

alcançando 13.685 famílias em todo o Estado, beneficiando 

46.549 consumidores; 

 

c) Auxílio financeiro emergencial em favor dos profissionais em 

atendimento de Saúde que atuaram diretamente no combate à 

pandemia do COVID-19, e enquanto perdurar a situação de 

calamidade pública; 

 



 

d) Auxílio financeiro emergencial em favor dos profissionais da Saúde 

que atuaram em regime de plantão presencial nos Centros de 

Atendimento Intensivo à COVID-19, enquanto perdurar a 

situação de calamidade pública; 

 

e) Postergação e renegociação por meio do REFIS VERDE do 

pagamento de impostos estaduais, com redução de multas e 

juros, especialmente ICMS e IPVA; 

 

f) Injeção de recursos financeiros na economia do Estado, no mês de 

dezembro do exercício passado, no montante de R$ 476 milhões de 

reais, dos quais, R$ 15 milhões em linhas de crédito por meio 

da AFAP, destinados aos micros e pequenos empreendedores; 

 

     O ano de 2020 surpreendeu a todos, exigindo dos governantes e suas 

equipes muito trabalho, dedicação e superação, não só para 

enfrentamento da pandemia, mas também para manter outros serviços 

públicos funcionado. 

 

       No início de novembro, de forma surpreendente, fomos prejudicados 

pela interrupção do fornecimento de energia elétrica em treze municípios, 

com o sinistro de um dos transformadores que geram energia para todo o 

Estado. 

 

       Foram cinco dias de sofrimento para a população desses municípios, 

incluindo a capital Macapá.  

 

       O Governo, diante do problema, não procurou culpados, e 

imediatamente, aglutinou esforços em nível estadual e federal, por meio 

dos parlamentares, com destaque nesta articulação junto ao Governo 

Federal, para o Senador  Davi Alcolumbre, ombreado pelo Senador Lucas 

Barreto, que sensibilizaram o ministério de Minas e Energia, em apoiar o 

Governo na resolução do problema. 

 

 

 



 

     Várias medidas foram tomadas em conjunto com a União, como a 

aprovação de uma medida provisória no valor de R$ 80 milhões de reais, 

para compensar o caixa da CEA, visando não cobrar a fatura de energia 

elétrica no mês do apagão (novembro), e o pagamento das faturas de água 

pelo Governo, beneficiando todos os municípios prejudicados pelo 

problema da falta de energia, entre outras medidas. 

 

     Mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela COVID 19, e o 

apagão, o Governo não se descuidou em dar atenção à outras áreas.  

 

     O setor da Educação recebeu atenção diferenciada, enquanto 

perdurou a paralisação das aulas presenciais, distribuindo aos familiares 

dos alunos do ensino fundamental e médio, 960 mil kits de alimentos, 

totalizando 979 toneladas de produtos, através do projeto Merenda em 

Casa, com um desembolso anual para o Governo de R$ 53 milhões e 400 

mil reais, beneficiando 120 mil alunos em todo o Estado.  

 

   Na Infraestrutura Econômica e Social, avançamos na continuidade de 

obras importantes do Plano de Desenvolvimento Rodoviário do Estado, e 

em obras voltadas para a melhoria dos equipamentos públicos, como 

construção e reformas de prédios e logradouros, água e saneamento 

básico, entre outros, sendo desembolsados R$ 198 milhões e 200 mil 

reais. 

 

     Em termos de Gestão, encerramos o ano, com salários e promoções de 

servidores estaduais em dia, empossamos 799 concursados, beneficiando 

os setores de Administração, Planejamento e Fazenda, Inclusão Social e 

Defesa Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Outros avanços que merecem destaque, são os relacionados à 

Transparência do gasto do Governo. 

 

     No exercício passado, implantamos no portal do Governo, o painel do 

CORONAVÍRUS 19, que entre outras informações de interesse público, 

constam valores financeiros investidos, aquisições de insumos, remédios, 

contratações, leitos e centros criados em todo o Estado, para o combate 

da pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados: 

     Na área da Educação, continuamos com os objetivos específicos de 

ampliar o acesso, a permanência e a qualidade da educação infantil e 

fundamental, melhorar os índices de gestão e desempenho escolares, por 

meio de novas práticas pedagógicas, focadas em infraestrutura escolar, 

capacitação do corpo dirigente e docente. 

     Como em anos anteriores, mantivemos o aporte financeiro ao Setor, 

que no exercício passado totalizou R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, 

acima do exigido pela constituição federal e estadual, respectivamente. 

 

     A pandemia impediu as aulas presenciais, mas a SEED, com muito 

esforço de equipe e superação, proporcionou contatos entre os alunos e a 

comunidade escolar, de forma remota, por meio de projetos pilotos, como 

por exemplo o implementado na Escola Mário Quirino.   

 

     Trata-se de um espaço de integração e troca de experiências entre 

professores e coordenadores pedagógicos, dotado da infraestrutura 

necessária, com acesso à internet, para interação em tempo real.  É uma 

experiência que será estendida, na medida do possível, às demais escolas 

da rede estadual de ensino. 

 

     A tendência desse tipo de alternativa é estender-se às demais escolas, 

enquanto a comunidade estudantil permanecer isolada, impedida de 

participar das aulas presenciais, em virtude da COVID 19.  

 

     Como prometido no início do meu quarto mandato, estamos dando 

sequência à implantação do projeto Novo Saber no setor Educacional do 

Estado. 

 

 

 



 

 

       Dando continuidade neste projeto inovador, em 2020 entregamos 

totalmente reformadas as Escolas Barão do Rio Branco e Tiradentes, 

sendo a Escola Tiradentes, a 23ª entregue nos dois últimos anos, nesta 

modalidade de ensino, tendo formado 300 alunos neste período, 

beneficiando 08 municípios do Estado.  

      Contabilizamos atualmente 2.223 alunos nesta modalidade de ensino 

diferenciado, que além do ensinar os conteúdos escolares tradicionais, 

prepara os estudantes para a vida, verificando-se, em consequência, o 

aumento do índice de aprovação e um melhor desempenho no IDEB.  

      Na formação continuada, realizamos 31 eventos voltados aos 

professores e estudantes, transmitidos por meio de plataformas virtuais, 

tendo em vista a suspensão das atividades pedagógicas presenciais em 

virtude da pandemia. 

      Foram formados 728 professores e cerca de 2.250 alunos, enquanto 

nos atendimentos especializados virtuais, psicológicos e fonoaudiólogos, 

registrou-se um total de 4.118 atendimentos. 

 
        Espaço do Projeto Piloto – Planejamento de Atividades Pedagógicas em tempo real, com a 

participação dos alunos à distância. 



 

 

         Aluna em novo espaço da Escola Tiradentes – Projeto Novo Saber. 

 

       Mãe e alunas da Educação Infantil recebendo Kit Merenda. 

 

 

 



 

 

       Escola Tiradentes totalmente reformada - Mais um espaço do Novo Saber. 

 

                     Creche Tia Raimunda – Bairro Renascer. 

 

 

 



 

SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

       As ações do Governo na área de Saúde, que em 2020 custaram ao 

Tesouro Estadual R$ 921 milhões e 100 mil   reais, visam atingir 

objetivos prioritários, no sentido avançar cada vez mais na 

humanização, universalização e na equidade dos atendimentos à 

população amapaense.  

     Mesmo com os problemas ocasionados pela pandemia do COVID, os 

atendimentos de rotina na Rede Estadual de Saúde não foram paralisados. 

     No exercício passado, foram registrados 58.962 atendimentos, 

distribuídos nas diversas áreas das especialidades médicas oferecidas.  

     Uma ação muito importante na saúde foi o programa Mais Visão 

Amapá, por meio  do qual foram realizados 100 mil procedimentos e 9 

mil operações oftalmológicas, sendo investidos R$ 8 milhões e 400 mil 

reais, dos quais, R$ 6 milhões e 520 mil, foram  provenientes de 

emenda do Senador Davi Alcolumbre. 

    Visando aperfeiçoar os atendimentos no programa, o Governo firmou 

parceria com entidade não governamental, cujos resultados podem ser 

notados nas pessoas que se submeteram aos procedimentos cirúrgicos 

para recuperação da visão. 

    Para 2021, serão aportados mais recursos, inclusive de emendas 

parlamentares federais, visando ampliar cada vez mais estes 

atendimentos. 

      No último dia do ano de 2020, assinei as ordens de serviço para as 

obras iniciais dos hospitais Estadual de Santana (HES), Criança e do 

Adolescente (HCA) e, também, do Complexo Regulador do Estado, 

totalizando R$ 47 milhões de reais, recursos exclusivos do Tesouro 

Estadual. 

 

 

 



 

      Estas obras trarão mais capacidade e conforto nos atendimentos, 

como adaptações do pronto-socorro, ampliação da maternidade e unidade 

de terapia intensiva neonatal, além do laboratório de análises clínicas, 

farmácia, bloco de tomografia e novo ambulatório e urgência e 

emergência.  

     Outra obra de grande importância para o setor da Saúde no Estado, é 

a reforma da Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia 

– UNACON, iniciada no dia 11 de dezembro passado, com previsão para 

entrega em 60 dias.  

     O novo espaço contará com enfermarias de observação, 10 leitos e 10 

poltronas, sala com três leitos de estabilização para pacientes críticos 

e/ou graves, pronto atendimento para situações de urgência e emergência 

oncológica, quimioterapia, consultórios médicos para atendimento 

ambulatorial, entre outros. 

     Em termos proporcionais, o Amapá foi o Estado que mais investiu em 

Saúde Pública ao longo de 2020, em especial durante o período da 

pandemia.  

     Fato comprovado pela execução orçamentária e financeira do Governo, 

considerando-se, também, os recursos de receitas estaduais provenientes 

de impostos. 

     De janeiro a outubro do ano passado, utilizou-se 23,8% da receita 

estadual, para estruturação de unidades hospitalares, contratações e 

pagamento de salários e auxílios para profissionais da Saúde, além de 

compra de medicamentos, insumos e equipamentos. 

     Cabe mencionar também neste investimento financeiro, os aportes do 

Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS) e as emendas da bancada federal, 

alcançando um montante de R$ 173 milhões e 400 mil reais.  

     Neste montante, o Senador Davi Alcolumbre, individualmente, aportou 

R$ 16 milhões e 800 mil reais. 

 



 

     Destaco nestas iniciativas, e com grande celeridade, a criação de 327 

leitos hospitalares, nas modalidades clínico adulto, pediátrico, uti adultos 

e pediátricos, e também a criação de 11 centros para tratamento da 

COVID 19, em todo o Estado, sendo o Hospital Universitário, o último 

criado em 2020, com capacidade para 200 leitos. 

 

            Procedimentos oftalmológicos no Programa Visão para Todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Uti neonatal - Maternidade Mãe Luzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

       O Eixo de Infraestrutura vem executando seus programas com 

integração e logística, conforme planejado no PPA vigente. 

       Em 2020, foram desembolsados R$ 198 milhões e 200 mil reais, 

para execução das ações voltadas para a Infraestrutura Econômica e 

Social, em todo o Estado. 

       Entre essas ações, demos prosseguimento à obra de duplicação da 

Rodovia Duca Serra (AP-020), com abertura de uma nova frente de 

trabalho no sentido Santana/Macapá.  

      O novo trecho da obra localiza-se na entrada do município de Santana, 

atravessando a antiga estrada de ferro e a rotatória do Distrito 

Industrial.  

     Ressalto que esta obra, constante do Plano Rodoviário Estadual, tem 

grande importância para os municípios de Macapá e Santana e de 

Mazagão, que formam a primeira região metropolitana amapaense, pois 

beneficiará os habitantes das maiores economia do Estado. 

     A outra frente de trabalho no sentido Macapá/Santana, avança na 

terraplanagem, pavimentação e correção de drenagem até o Distrito do 

Coração. 

     Quando finalizada, esta rodovia colocará à disposição da população 

amapaense, 17 km de pavimentação asfáltica, 12 retornos, 02 rotatórias, 

04 passarelas elevadas, ciclovias, acostamentos, barreiras de segurança e 

sinalização horizontal e vertical.  

    Ainda cumprindo o cronograma do Plano Rodoviário Estadual, iniciamos 

a pavimentação asfáltica da Rodovia AP-070, num trecho inicial de 10 

km.  

 

 

 



 

     Ao todo, teremos o asfaltamento de 36,5 km desta rodovia, chegando 

ao entroncamento com a AP-340 e o Distrito de São Joaquim do Pacuí. 

     Cuidamos também da manutenção de rodovias e ramais em todo o 

Estado, incluindo a Rodovia AP-160, que liga os municípios de Laranjal do 

Jari e Vitória do Jari, AP-070, na região que dá acesso aos distritos do 

Lourenço, em Calçoene, e de São Joaquim do Pacuí, além dos  ramais de 

Santa Maria, em Tartarugalzinho, Aldeia do Manga, em Oiapoque, ramais 

em Amapá e Ferreira Gomes,  totalizando 43 km de manutenção.  

     Outras obras do Plano Rodoviário Estadual, envolvendo pavimentação 

asfáltica, também estão previstas para realização em outras etapas em 

2021, como a conclusão da Rodovia AP-110, no trecho entre São 

Joaquim do Pacuí e o município de Cutias do Araguari, com 21,3 km de 

extensão. Nessa rodovia também terão destaques, as construções de 

duas pontes em concreto armado. 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Como tenho sempre afirmado ao longo do meu governo, tomamos a 

iniciativa de trabalhar em parceria com outros entes públicos, convicto de 

que essa é a melhor forma de potencializar os recursos públicos e de 

melhor servir à população. 

      

     Nesta linha de ação, firmamos parcerias com as prefeituras 

municipais, por intermédio do Plano Estadual de Mobilidade Urbana, 

repassando recursos financeiros, no valor de R$  57 milhões e 700 mil  

reais,  para a realização de obras voltadas à pavimentação asfáltica, 

terraplanagem, drenagem de canais, construção de muros de arrimos, 

meio-fio, entre outras. 

 

     Nos municípios de Macapá e Santana iniciamos a pavimentação 

asfáltica de ruas e avenidas, em obras que se encontram em fase de 

conclusão, sendo executados 62 km, sendo 30 km em Macapá e 32 em 

Santana.  

 

      



 

     Uma obra de grande importância para o município de Macapá é a 

duplicação da Avenida 13 de Setembro, na zona sul de Macapá. 

Estamos chegando à etapa final dos serviços de pavimentação, 

construção de calçadas, meio-fio e canteiro central.  

     Ao todo esta obra terá 1,4 km de extensão, entre a rotatória da Rua 

Claudomiro de Morais e o Conjunto Habitacional Jardim Açucena. 

     Avançamos com a pavimentação asfáltica em outros bairros da capital, 

alcançando uma extensão de aproximadamente 1,1 km de extensão.  

No município de Amapá, a obra do muro de arrimo, na orla da cidade, 

também já está em curso, e quando concluída, terá 100 metros de 

extensão.  

     Em 2021, iremos intensificar cada vez mais as parcerias com os 

municípios. Santana, por exemplo, receberá recursos financeiros para 

asfaltamento de mais 30 km de ruas e avenidas. O município também 

receberá parceria do Estado na obra de limpeza de canais. 

Calçoene e Vitória do Jari serão contemplados com a execução de 

obras voltadas para a revitalização de escolas, iluminação, mobilidade, 

entre outras. 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 

     Demos também atenção às obras de construção de nossas pontes em 

concreto armado. 

     Iniciamos a construção das  pontes  sobre o Rio Macacoari, na Rodovia 

AP-340, na vila Curicaca, com 60 metros de extensão e 11 metros de 

largura, contendo  duas pistas de rolamento, cujos serviços se encontram 

na fase final de fundação da estrutura, assim como também a ponte da 

localidade do Corre Água, sobre o Rio Piririm, que terá cerca de 30 

metros de comprimento. 

     Na área de Infraestrutura Social foram desembolsados no exercício 

de 2020, R$ 69 milhões e 600 mil reais, por meio de ações destinadas à 

Construção de Equipamentos Públicos, Construção de Prédios das 

Áreas da Saúde, Administrativa e da Defesa Social. 



 

Com muita dificuldade, avançamos na execução dessas obras, tendo em 

vista as paralisações de serviços ocorridas em virtude da pandemia do 

COVID 19, o que dificultou a celeridade das mesmas. 

     Mesmo com as dificuldades que se apresentaram, em um ano atípico, o 

Governo do Estado, por intermédio da SEINF, concluiu 18 obras, 

entregando aos cidadãos amapaenses aparelhos sociais que contemplam as 

áreas da saúde, segurança pública, educação, mobilidade, entre outras. 

     Entre as obras entregues em 2020, 11 são do Setor Educacional, 

valendo citar, como exemplo, as reformas das escolas Barão do Rio 

Branco, Tiradentes e Maria Viana do Carmo, em Macapá, Augusto Antunes 

e Elizabeth Picanço Esteves, em Santana,  em Tartarugalzinho, as escolas 

municipais Raimunda Lobato dos Santos e de Itaubal,  em Pracuúba, a 

escola Pedro Maciel Filho, e no distrito  de Macapá ,  na comunidade 

quilombola Porto do Céu, a escola Professor Francisco David Miranda. 

     Em 2021, seguirão em execução obras de grande importância, como: 

a) Reforma e Ampliação do Hospital de Emergência Dr. Alberto 

Lima/Macapá.  

    Este espaço, ganhará um bloco com 90 novos leitos, ampliando a sua 

capacidade de atendimento à população, provenientes de emenda do 

Senador Lucas Barreto, no valor de R$ 6 milhões de reais. 

Iniciaremos também, em 2021, a construção do novo Hospital de 

Emergências de Macapá, com capacidade para 250 novos leitos, 

totalizando R$ 119 milhões de reais, provenientes de emendas da 

bancada federal no Senado, sendo investidos inicialmente, R$ 25 

milhões de reais. 

A construção do novo Hospital de Emergências de Macapá, terá a 

parceria do Exército Brasileiro, o qual cedeu a área para construção 

desta obra.   

 

 

 



 

b) Maternidade de Risco Habitual da Zona Norte/Macapá; 

c) Reforma e Ampliação do Hospital Maria Lúcia Guimarães da Silva 

(HMLGS)/Porto Grande; 

d) Hospital da Criança e Adolescente/Macapá; 

e) Obra do SAMU Regulador/Amapá; 

f) Construção da Estação de tratamento de Esgoto do Hospital de 

Oiapoque; 

g) Reforma da Unidade Mista de Serra do Navio; 

h) Prédio da UNACON/Macapá;  

i) Reforma e Ampliação do Núcleo do CESEIN/Macapá. 

     Ainda no Eixo da Infraestrutura,  em ações voltadas para o 

Saneamento Básico e Água Potável, o Governo do Estado investiu cerca 

de R$ 13 milhões e 600 mil  reais, com recursos oriundos de emendas 

parlamentares, em obras de revitalização do antigo sistema de esgoto nos 

bairros Santa Rita, Buritizal, Centro e Trem, na Rua Eliezer Levy, entre 

as avenidas Feliciano Coelho e Diógenes Silva, sendo substituídos 11 km 

da rede de esgotamento sanitário. 

     Estendemos também aos municípios os trabalhos da CAESA, como foi o 

caso de Laranjal do Jari,  onde o Governo investiu R$ 1 milhão de reais, 

com recursos do Tesouro Estadual, para  implantação do poço tubular que 

irá ampliar em aproximadamente 70% a distribuição de água encanada no 

município, beneficiando mais de  5 mil pessoas.  

     No município de Santana, na comunidade do Ambrósio, com 

investimento de R$ 2 milhões e 200 mil reais, do Tesouro Estadual, 

implantamos 10,5 km de redes adutoras que levará água da Estação de 

Tratamento da CAESA até o anel adutor da rede de distribuição do 

bairro, sendo realizadas 2.700 ligações de água domiciliares. A obra 

deve ser inaugurada ainda neste mês de fevereiro. 

 



 

Duplicação da Rodovia Duca Serra – Zona Oeste/Macapá. 

 

Manutenção nas Rodovias e Ramais Estaduais. 

 

 

 



 

          Construção da Ponte em Concreto armado sobre o Rio Macacoari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Obras em fase de finalização em Macapá/Duplicação da Avenida 13 de   

Setembro – Buritizal. 

 

Pavimentação em outros Bairros da capital. 

 

 

 



 

      Construção do Muro de Arrimo no município de Amapá/Plano Estadual de 

Mobilidade Urbana.  

 
       Moradora do município de Santana com a sua avenida asfaltada/Plano de 

Mobilidade Urbana/GEA. 

 



 

           Revitalização da Rede de Esgoto Sanitário do Bairro do Trem. 

 

      Comunidade do Ambrósio em Santana – Recebendo serviços de ampliação de 

água encanada. 

 

 

 

 



DEFESA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

       A Defesa Social desempenhou e tem desempenhado até a presente 

data, um papel importantíssimo, na garantia da defesa e da ordem, neste 

período de pandemia do COVID 19, que tem assolado o nosso Estado. 

      Juntamente com os demais serviços essenciais de governo colocados à 

disposição da população em tempo integral, não mediu esforços por meio 

de seu efetivo, visando o cumprimento não somente dos decretos 

governamentais de isolamento social, mas também zelando pela segurança 

e bem-estar da população. 

      Em 2020, o Setor recebeu aporte de recursos financeiros de R$ 60 

milhões e 800 mil reais, para reequipamento de um modo geral.  

      Não posso deixar de mencionar o apoio decisivo do presidente do 

Senado Federal, Davi Alcolumbre, e também da nossa bancada federal, 

que possibilitaram a entrega no ano passado, de dois importantes espaços 

para a Segurança Pública.    

     Trata-se da Delegacia da Infância e Juventude de Santana, 

totalizando um investimento, de R$ 510 mil reais, e da Unidade de 

Policiamento Comunitário na Zona Norte de Macapá, no valor de R$ 1 

milhão e 100 mil reais. 

     Estes novos espaços são partes dos investimentos programados para a 

Defesa Social, no valor total de R$ 210 milhões de reais provenientes 

de emendas federais, para a execução de 22 obras até o final de 2022.  

     Até o dia 15 de fevereiro, serão inauguradas duas obras, sendo o 

Quartel dos Bombeiros Militares na zona oeste e sede da POLITEC em 

Santana. 

     Com o apoio de emenda de bancada, e contrapartida do Estado, foi 

firmado convênio com a SENASP, no valor de R$ 7 milhões e 100 mil 

reais, resultando na aquisição e entrega de  45 veículos,  55 fuzis  e 254 

equipamentos de tecnologia, entre computadores e notebooks, sendo 

repassados aos órgãos que compõem as forças de segurança do Governo.  

 



     Objetivando o incentivo e a valorização dos servidores do Setor, mais 

precisamente os da Polícia Civil, encaminhei à Assembleia Legislativa a Lei 

que cria o Plano de Cargos e Carreira da Polícia Penal do Amapá, que, 

entre outras vantagens, legitima as funções do agente penitenciário na 

Segurança Pública do Estado.  

 

       Veículos novos das Forças de Segurança do Estado – 

Convênio/MJ/SENASP/GEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Prédio novo da Unidade de Policiamento Comunitário – Zona Norte de 

Macapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

       Continuamos com o firme propósito em apoiar as atividades 

produtivas do Estado, por meio de políticas públicas com foco no aumento 

da produção agrícola e melhoria dos serviços de assistência técnica ao 

produtor rural. 

     Temos avançado nas parcerias com o Governo Federal, na captação de 

recursos financeiros para ampliação da oferta dos produtos agrícolas 

amapaenses. 

     Em 2020, com o apoio do Ministério da Cidadania, foram investidos R$ 

7 milhões e 200 mil reais no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), e recursos do Governo, R$ 13 milhões e 700 mil reais,  

alcançando 622 produtores da agricultura familiar, 215 entidades rurais, 

e beneficiando os 16 municípios do Estado. 

     O Setor produtivo do Estado foi muito prejudicado no ano passado 

pela pandemia do COVID 19, em termos de comercialização   da produção 

agrícola colocada à disposição da população. 

     Apesar dos problemas decorrentes do isolamento social, ainda 

conseguimos comercializar 2.881 toneladas de produtos agrícolas, 

gerando um faturamento de R$ 22 milhões de reais, com a participação 

de 1.375 produtores e 158 comunidades rurais. 

    No final do exercício passado, foi divulgado os resultados do Produto 

Interno Bruto do Amapá (PIB) do ano de 2018.  

     Os números superaram o índice de crescimento do ano anterior (2017), 

alcançando 16 bilhões e 800 milhões de reais.  

     Destacam-se nesses números, o setor da Indústria de Transformação 

de Energia e a Construção Civil. 

 

 

 



     Neste documento, constatou-se uma taxa de variação real de 2,3%, 

superior ao ano anterior (2017), quando a alta foi de 1,7%.  

     O desempenho da economia do Estado, variou positivamente e 

consecutivamente em 2017 e 2018, depois de quedas em anos anteriores.   

     Em 2020, o Governo do Estado e os parceiros SEBRAE, Banco do 

Brasil, Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal, lançaram o 

programa Amapá Mais Forte, para o fortalecimento da economia e do 

empreendedorismo amapaense, em meio à crise causada pela pandemia e 

pela interrupção do fornecimento de energia em 13 municípios. 

     Por meio dessa iniciativa, o governo disponibilizou R$ 15 milhões de 

reais pela Agência de Fomento do Amapá visando ofertar linhas de 

crédito aos empreendedores, possibilitando o financiamento para as mais 

diversas atividades econômicas em todo o Amapá. 

 

Escritório do RURAP reformado em Tartarugalzinho. 

 

 

 

 



 

     Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Ao encerrar esta Mensagem de Governo, me dirijo a Vossas 

Excelências, agradecendo o apoio decisivo na votação e aprovação célere 

de projetos de leis que enviei à esta Casa, em plena pandemia do COVID 

19. 

        Foram projetos de grande importância para o Estado, nas diversas 

áreas de atuação do Governo, visando o enfrentamento dessa doença, que 

nos prejudicou muito. 

        Não poderia deixar de fazer neste documento, em nome do Governo 

do Amapá, as homenagens póstumas as 41 vítimas que perderam suas 

vidas, no naufrágio da embarcação Anna Karoline III, no dia 29 de janeiro 

de 2020. 

       O Governo do Estado, ao tomar conhecimento do ocorrido, instalou 

um comitê de crise, para tratar exclusivamente do problema, 

disponibilizando aos familiares  das pessoas desaparecidas, toda a 

estrutura governamental de segurança pública terrestre fluvial e aérea, 

de defesa civil, do corpo de bombeiros militares nas buscas de salvamento 

e mergulho para resgate de corpos, de saúde e social, incluindo apoio de 

psicólogos para minimizar a dor deixada pela perda dos  entes queridos. 

       Tenho a convicção, de que no ano que se inicia, com a proteção de 

Deus, e a união de todos os amapaenses, teremos mais forças para 

lutarmos contra os problemas enfrentados em 2020, em especial a 

pandemia do COVID 19, que será  a prioridades número um do Governo, 

sendo que as medidas para a vacinação da população foram planejadas, 

inclusive com a destinação de recursos no  orçamento do estado no valor 

de R$ 20 milhões de reais para a aquisição das vacinas. 

        Muito obrigado. 

Macapá, AP, Palácio do Setentrião, em 02 de fevereiro de 2021. 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 


