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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

PODER EXECUTIVO 

 

MENSAGEM N.001/GEA/2019 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

O início de um novo ano legislativo é um momento especial, de 

confirmação da força da nossa democracia. Por isso, venho 

honrosamente a essa Casa de Leis, por meio desta Mensagem, 

cumprindo o dever constitucional na presença de Vossas 

Excelências, fazer um balanço, evidenciando as realizações 

governamentais no período 2015 a 2018, assim como também 

mostrar,  os programas que terão continuidade no meu novo 

mandato, iniciado em janeiro de 2019.  

 

Esta Mensagem se reveste de maior relevância na medida em que 

demarca a transição entre o mandato encerrado no ano passado e 

o quarto mandato que a população amapaense me conferiu, em 

outubro passado, por sufrágio majoritário nas urnas.  Como disse 

no início, faço um balanço do que realizei nos quatro últimos anos, 

e as ações de governo prioritárias que vamos perseguir neste 

novo mandato. 

 

Ao tomar posse em 2015, o país atravessava uma das piores 

crises dos últimos anos, com a volta da inflação, baixo 

crescimento econômico, desemprego, déficit nas contas 

nacionais, entre outros problemas. 

 



 

Com seriedade e firmeza, promovi os ajustes que se fizeram 

necessários, um tanto quanto amargos, mas inevitáveis, como 

corte de 20% nos salários de gratificações mais altos, ajuste 

fiscal e mudança de data no pagamento dos servidores públicos, 

ajustando aos melhores dias de aumento da receita estadual, 

entre outras medidas.  

 

Diante de tudo isso, os serviços essenciais, como Educação, 

Saúde e Segurança, não foram afetados, nem seus recursos 

foram contingenciados. 

 

Atravessamos os quatro anos com muitas dificuldades, mas com 

entregas importantes à população, sem prejuízo da garantia de 

atividades e serviços essenciais, sendo o único Estado do país, 

dentre os com população com menos de 1 milhão de habitantes, 

que conseguiu garantir o pagamento do 13º, e outros  avanços 

árduos  para construir os caminhos para o desenvolvimento, como 

mostrarei a seguir. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

Diante do momento de fragilidade da Gestão Fiscal vivenciada no 

país, em 2015 e 2016, atingindo também os entes federados, 

alguns estados brasileiros, com maior dinamismo econômico, até a 

presente data, não pagaram o décimo terceiro salário de seus 

servidores. 

 

Nesse cenário, o Amapá foi um dos poucos a encerrar o ano com o 

devido cumprimento das obrigações trabalhistas. As medidas 

adotadas a partir de janeiro de 2015 estabeleceram controle e 

racionalização dos gastos públicos, deixando de fora a Educação, 

Saúde e Segurança, permitindo que o Governo estadual 

enfrentasse a conjuntura econômica adversa sem comprometer o 

pagamento dos servidores públicos e a oferta dos serviços 

essenciais à população. 



 

 

Em meio ao cenário de crise que atingiu vários estados da 

federação e a queda sequencial de arrecadação, o Governo do 

Estado fez um esforço monumental em ajustar as contas por 

meio do equilíbrio fiscal, mantendo o funcionamento da máquina 

pública, adotando medidas de ajuste e de reprogramação e 

redução das despesas, o que permitiu o pagamento dos salários 

em dia e a continuidade de obras consideradas prioritárias. 

Continuaremos neste exercício com essas medidas, voltadas para 

a racionalização de gastos do Governo. Criei no dia 02 passado, o 

Comitê de Controle e de Qualidade do Gasto Público, 

instrumento permanente, no controle e monitoramento quanto ao 

cumprimento de medidas de contenção de gastos no Executivo 

estadual. 

Esse instrumento visa qualificar os gastos públicos, na medida em 

que irá racionalizar os recursos disponíveis, sem prejuízo da 

efetividade de serviços essenciais à população. É um 

compromisso desse novo mandato, em ampliar cada vez mais as 

entregas de bens e serviços públicos à população.  

O decreto não atinge programas e projetos prioritários em 

andamento, tanto executados com recursos do Tesouro, como de 

emendas parlamentares. Não haverá cortes nas áreas da 

Educação, Saúde e Segurança que comprometam os percentuais 

mínimos de investimentos exigidos pela Constituição Federal. 

Com essas medidas aplicaremos com mais qualidade o dinheiro 

público, visando alcançar maior eficácia quanto às entregas de 

bens e serviços à população. 

Nas minhas gestões a frente do Governo, os servidores estaduais 

sempre foram tratados com respeito. Em 2015 iniciamos 

tratativas com as 38 categorias de servidores públicos, que 



estavam insatisfeitas com a gestão anterior, em virtude do não 

pagamento de reajuste e outras vantagens devidas. 

Instituímos a Agenda do Servidor, instrumento pela qual, foi 

possível dialogar com esses profissionais tão importantes para a 

condução da máquina pública. 

Com muito esforço, foi possível conceder reajuste linear de 

2,8% para todas as categorias, sendo que para o magistério, 

além do reajuste, incorporamos nos salários dos professores uma 

gratificação de 20%, para aqueles que exclusivamente se 

dedicam a sala de aula. Esta medida garante um ganho a mais 

para o professor, quando de sua aposentadoria. 

No período de quatro anos, foram investidos R$ 128,6 milhões 

de reais na valorização do servidor estadual, relativo a reajuste 

salarial, incorporação de gratificações, pagamento de 

progressões funcionais, auxílio alimentação, vale transporte, 

entre outras vantagens, beneficiando 1.750 servidores. 

Em termos de aperfeiçoamento profissional do servidor, foram 

ofertadas 7.672 capacitações, inclusive em nível de pós-

graduação, beneficiando 32.650 servidores. 

Continuamos acompanhando junto ao antigo Ministério do 

Planejamento, hoje Ministério da Economia, os assuntos 

relacionados à transposição de servidores federais, como forma 

de economizar recursos na ordem de 80 milhões de reais 

mensais.  

Ainda nessa área, e cumprindo o TAC assinado junto ao 

Ministério Público Estadual, estamos trabalhando com muito 

afinco, visando substituir os contratos temporários no setor 

Educacional e da Saúde no prazo acordado. A previsão para 

cumprimento desse acordo será até o final de 2020. 



O Sistema de Atendimento ao Cidadão, criado no meu segundo 

mandato, foi expandido para 04 municípios, sendo que na capital 

temos 08 postos de atendimentos. Nos anos de 2015 a 2018, 

foram prestados 16,7 milhões de atendimentos em todo o 

Estado.   No ano passado, estendemos este serviço de forma 

fluvial, facilitando o acesso àquelas pessoas ribeirinhas.  

Nas ações voltadas para o Planejamento Estadual, avançamos 

bastante. No final do ano passado, concluímos em parceria com o 

Exército Brasileiro e a SEMA, o projeto de Georreferenciamento 

do Estado, que por meio de carta cartográfica, mapeia todas as 

vocações econômicas existentes, traduzindo-se em excelente 

instrumento de planejamento econômico e social. 

Ainda nos assuntos de modernas práticas tecnológicas, estamos 

substituindo a ferramenta SIPLAG, por outra mais avançada, que 

irá facilitar a execução do PPA pelos Órgãos de Governo. Merece 

destaque também na área de Planejamento, a conclusão do 

projeto de acompanhamento em tempo real de programas e ações 

governamentais, que servirão de base para a elaboração do novo 

PPA, bem como para o planejamento estratégico do Estado.  

Quanto às questões relacionadas com a melhoria da arrecadação 

própria do Governo, e por meio da SEFAZ, lançamos no exercício 

passado, o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que 

possibilita as empresas amapaenses, contribuintes do imposto, o 

parcelamento de débitos fiscais junto ao  ICMS, com redução de 

juros e multas. Destaco, que não foi fácil convencer o CONFAZ, 

Órgão que regula as normas fiscais em todas as unidades da 

Federação, aprovar este refinanciamento de débitos. Os 

parcelamentos estão acessíveis aos devedores, inscritos ou não 

em dívida ativa, inclusive os ajuizados. Esta medida é de suma 

importância para continuarmos com o equilíbrio fiscal. 

Mesmo com todas as dificuldades de receita, as transferências 

de cotas partes do ICMS devidas aos municípios, mantiveram-se 



com seus repasses em dia. Nos últimos quatro anos, foram 

repassados aos municípios, R$ 895,7 milhões de reais. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

O acesso à Educação é um direito consagrado na nossa Carta 

Magna. Por dever, os Estados federados não podem destinar 

menos que 12% dos recursos orçamentários que executam aos 

programas educacionais. 

 

Nos anos de 2015 a 2018, foram investidos no Setor 

Educacional, R$ 2,7 bilhões de reais, correspondendo a 21% 

dos recursos executados pelo Governo no período mencionado. 

 

Portanto, mesmo numa situação de grave crise econômica,  

mantive o percentual exigido pela Constituição Federal, como 

também apliquei  um pouco acima do exigido. 

 

Esses investimentos permitiram ao Governo, aumentar a 

universalização do ensino em todo o Estado, assim como também 

reformar 136 escolas e construir outras 07. 

 

Outro avanço significante nos últimos quatro anos na Educação 

foi à introdução de projetos inovadores, democráticos e 

inéditos, como: A eleição direta para diretores de escolas e o 

fortalecimento da autonomia na gestão escolar. No primeiro 

projeto foram contempladas 18 escolas, no segundo, 42 escolas.  

 

Merece destaque também outros três projetos que vem dando 

certo: “Amapá Jovem”, que beneficiou 50 jovens em todo o 

Estado, oferecendo uma bolsa de R$ 120 reais, e a oferta de 

cursos profissionalizantes.  A meta é atingir 20 mil jovens até o 

final do projeto; “Sistema de Informação de Agressão e 

Violência nas Escolas”, em parceria com a Delegacia Geral de 

Polícia; e o projeto “Escola em Tempo Integral”, este último 

abrangeu 08 escolas. 



 

Este ano iremos avançar em mais um projeto importante para a 

Educação, denominado Escola Verde. Diz respeito a adequação   

arquitetônica das escolas da rede estadual, visando  garantir o 

uso racional da água potável, redução, reutilização e reciclagem 

de materiais e recursos, hortas, compostagem e jardinagem com 

a utilização da energia solar.  

Neste início de ano letivo, por meio do programa “Colabora 

Educação”, foram entregues um milhão de itens escolares para 

alunos de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Esta 

iniciativa beneficiou 75 mil alunos, em todos os municípios do 

Estado. 

Em 2019, o Ensino em Tempo Integral, será estendido aos 

municípios de Santana e Tartarugalzinho, com a oferta de 161 

vagas imediatas por meio de processo seletivo dentre gestores 

e professores. Aos professores que tiverem tempo integral 

nessa modalidade de ensino, receberão uma bolsa de R$ 500 

reais mensais. Serão beneficiadas mais 04 escolas no projeto. 

Ao todo, serão 12 escolas, atendendo cerca de 4 mil alunos, até 

o final deste exercício. Ainda em regime de colaboração na 

Educação com os 16 municípios, o Governo repassará um milhão 

de itens de materiais didáticos às prefeituras. 

Em relação às atividades de Esporte e Lazer, apoiamos 

financeiramente, 28 entidades, entre federações e associações 

esportivas, em eventos locais, nacionais e internacionais, 

beneficiando, 448 atletas.  

 

 

 

 

 



 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Oferecer serviços básicos de Saúde, gratuitos com qualidade e 

humanizado é dever de todo gestor público. No mandato anterior, 

foram investidos no Setor, R$ 2,244 bilhões de reais, 15,20% 

do valor gasto pelo Governo no período acima. 

 

Desse total de investimentos, R$ 651,5 milhões de reais,  

foram para a Organização das Redes de Atenção à Saúde, o 

restante, para a Vigilância em Saúde, Gestão do SUS e folha 

de pagamento dos servidores da Área. 

 

Com esses recursos, realizou-se 5,05 milhões de procedimentos 

de atendimentos, em toda a Rede de Saúde Pública do Estado, 

assim discriminado: 926.281, no Hospital Alberto Lima; 

696.776, nas unidades de saúde dos demais municípios do 

Estado. No campo das atividades ambulatoriais, registrou-se 

3,436 milhões de procedimentos. Ainda, foram realizadas 

19.475 cirurgias nas mais variadas especialidades. No 

Tratamento Fora do Estado (TFD), registrou-se um desembolso 

de R$ 31,574 milhões de reais, beneficiando 9.631 pessoas, 

entre usuários e familiares.  

 

Como forma de melhorar a eficiência dos serviços de Saúde, a 

SESA, aderiu o Sistema Nacional de Regulação – SIREG, que 

oportuniza a marcação de consultas em tempo real (on line), 

inicialmente atendendo Macapá, Santana e Tartarugalzinho. Até 

o final de 2019, os demais municípios farão parte do Sistema. 

 

Com essa inovação, reduziram-se as filas, assim como também a 

aglomeração de usuários permanentemente na SESA. 

 

 



 

 

Aliado a tudo isso, o Hospital Alberto Lima, recebeu 

equipamentos cirúrgicos de última geração, incluindo 05 mesas 

operatórias. 

 

Avançando na estruturação e oferta de mais espaços do sistema 

de Saúde, foram inauguradas no ano passado as UPA/s da Zona 

Norte e Zona Sul de Macapá e do município de Laranjal do 

Jari, todas equipadas com sala de vacinação especializada para 

demandas de urgência e emergência. Inovou-se também na 

gestão dessas unidades. O gerenciamento das mesmas é por 

intermédio de empresa terceirizada de acordo com as normas da 

SESA e do Ministério da Saúde.  

Em dezembro passado entregamos de simbólica, o prédio onde 

funcionará o Instituto de Prevenção “Hospital do Amor 

Amapá”. A inauguração parcial dessa unidade de saúde 

acontecerá no primeiro trimestre deste ano, e a conclusão se 

dará até o final de 2020.  Trata-se de um complexo oncológico 

incluindo a construção da nova unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia, dotada também de serviços de radioterapia. Será 

custeada por emendas federais, totalizando R$ 22 milhões de 

reais, sendo a contrapartida do Estado no valor de R$ 3 milhões 

de reais. Até o final de 2019, serão inaugurados o Hospital 

Regional de Porto Grande e a Maternidade Bem Nascer. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

A Infraestrutura de um Estado é a base sobre a qual a iniciativa 

privada é atraída para realizar os investimentos que gerem 

impostos, desenvolvimento, empregos e riqueza para a 

comunidade. 

 

 



Nas ações voltadas para o desenvolvimento urbano, habitação,  

construção e reforma de prédios e logradouros públicos, 

investimos  n a construção e reforma de escolas da rede estadual 

de ensino,  em todos os municípios. 

Dentre essas obras concluídas, destaco pela beleza arquitetônica 

e alcance social, a Escola de Música Walkíria Lima, as  UPAs da 

Zona Sul e da Zona Norte e a ponte ligando os municípios de 

Macapá e Mazagão. Quanto ao setor habitacional, serão 

entregues neste exercício, 160 unidades habitacionais oriundas 

do PAC – Congós. 

Em relação à ponte sobre o Rio Matapi, reuni grandes esforços 

por meio da minha equipe, no sentido de dar continuidade as 

obras que estavam paralisadas.  Neste sentido, corrigimos o 

projeto e retomamos a obra que também estava paralisada, e com 

muito esforço, foi inaugurada no final de 2016. 

Trata-se de uma obra de grande vulto para o Estado, construída 

em parceria com o BNDES, com uma extensão de 612 metros, 

muito importante para as populações desses municípios, 

traduzindo-se em um corredor natural para o escoamento da 

produção agrícola, intercambio cultural, facilitando sobre 

maneira a comunicação entre esses entes estaduais.  

Quanto a Água potável de qualidade e Saneamento Básico são 

assuntos que tenho dispensado muita atenção. Redirecionamos e 

ajustamos as ações da CAESA, focando na execução com 

celeridade na conclusão das obras do PAC.   

No final do ano passado entregamos o Módulo III de Tratamento  

da Estação  de Água de Macapá. Este módulo aumenta em 35% a 

oferta de água tratada que chega às torneiras dos usuários, 

operando 1.650 litros por segundo, beneficiando 27 bairros de 

Macapá. 



Faço questão de ressaltar que esta obra foi iniciada em 2008, 

ainda no meu segundo governo, sendo interrompida pela gestão 

que me antecedeu e retomada em 2015. Conseguimos com muita 

determinação regularizar as pendências com a União e resgatar 

recursos totalizando R$ 13 milhões de reais. 

Até o final deste mandato, concluiremos o projeto de 

universalização da rede de distribuição de água tratada, 

abrangendo toda a zona oeste e zona norte de Macapá, com a 

inclusão dos módulos I e II, e de reservatórios com capacidade 

para ofertar 26 milhões de litros de água tratada para 

atender toda Macapá.  Serão investidos neste projeto R$ 240 

milhões de reais. Temos estendido também os serviços de água 

potável e saneamento ao interior do Estado. Dentre esses 

serviços, ampliamos os sistemas de água tratada no município de 

Itaubal e no distrito do Ambé. 

No Setor de Mobilidade Urbana, não posso deixar de mencionar 

a duplicação e alargamento da Rodovia Duca Serra, ainda em 

obras, mas os usuários dessa rodovia atestam as transformações 

que tem facilitado à vida dessas pessoas que residem na zona 

oeste da cidade. 

Quando de sua conclusão será uma obra de grande alcance social, 

dotada de um especial projeto paisagístico, contemplando ponte 

em concreto armado sobre a Lagoa dos Índios, passeio público, 

ciclovia, estacionamento e área de contemplação. A previsão de 

término será até o final de 2019. 

Menciono também nessas ações, as intervenções bastante 

avançadas em todos os municípios, com destaque para a obra do 

entorno do Conjunto Habitacional Açucena, em toda a extensão 

da Av. 13 de setembro, até a Av. Claudomiro de Moraes, 

beneficiando  03 bairros da zona sul de Macapá, com serviços de  

drenagem profunda, pavimentação asfáltica, meio fio, calçada, 

sinalização e construção de passarelas. 



Merecem destaque também, as intervenções de construção e 

pavimentação asfáltica nas 08 rodovias estaduais, totalizando 

688 quilômetros de pavimentação, sendo investidos cerca de R$ 

423,9 milhões de reais. Deste valor, R$ 113,2 milhões de 

reais, foram destinados aos municípios de Macapá, Santana e 

Laranjal do Jari. Ainda na mobilidade urbana, foram recuperados 

257 metros de ponte em madeira, com investimento de R$ 1, 5 

milhões de reais. 

Firmamos parcerias com alguns municípios, visando melhorar a 

vida dos seus moradores. Foram investidos R$ 80,6 milhões de 

reais, nas atividades de coleta de lixo domiciliar.  

Acreditamos que a parceria empresarial é de suma importância 

na participação de alguns projetos que visem à modernização da 

gestão pública, inclusive neste Setor. Trata-se da empresa que 

vem atuando na administração do Terminal de Passageiros de 

Macapá, sendo que a mesma investirá no Terminal, R$ 2,4 

milhões de reais até o final de 2019. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

Quanto ao Setor Econômico, dediquei também especial atenção 

ao mesmo, porque acredito nas vocações produtivas locais, e a 

inclusão de novos projetos dará maior dinamismo às suas ações. 

 

Nos últimos quatro anos, foram investidos R$ 118,5 milhões de 

reais, nos programas e ações voltados para o desenvolvimento 

econômico do Estado, sendo que na realização de expo feiras, 

escoamento e comercialização da produção agrícola, esses 

investimentos totalizaram R$ 28,7 milhões de reais, 

traduzindo-se na comercialização de 18,3 mil toneladas de 

produtos agrícolas, gerando um faturamento de R$ 109,119 

milhões de reais, beneficiando 30.636 produtores, em 189 

comunidades rurais em todo o Estado. 



 

O FRAP, instrumento de financiamento importantíssimo para a 

produção rural, liberou por meio da AFAP, R$ 2,7 milhões de 

reais, financiando 138 projetos nas diversas culturas agrícolas. 

 

Em 2019, iremos ampliar este leque de financiamentos para o 

Setor Produtivo, apoiados na parceria com o Exército Brasileiro, 

para inaugurar uma nova etapa de regularização  fundiária. Esse 

esforço para garantir a segurança jurídica para a propriedade 

produtiva fundamentou a decisão do Banco da Amazônia de 

disponibilizar R$ 450 milhões de reais para o Amapá em 2019. 

Integrado com a política de atração de investimentos que logrou 

a instalação da MinaSol em 2018, agregando uma usina de energia 

solar e uma nova indústria, iniciamos um processo de inserção de 

energia solar em algumas propriedades rurais, visando garantir 

redução de custos e melhorar a lucratividade dos produtos 

agrícolas amapaenses.   

Ao todo e inicialmente, 14 propriedades rurais contam com essa 

tecnologia, financiadas com recursos do FRAP, totalizando R$ 

600 mil reais. 

Não bastou apenas o apoio financeiro ao homem do campo, pois 

sem os conhecimentos de modernas práticas de produção, não 

conseguiremos a qualidade desejada dos produtos do meio rural.   

Nesse trabalho, a SDR e o RURAP, em parceria, proporcionaram 

assistência técnica a 28.475 produtores rurais.  

Nos assuntos de Defesa Agropecuária, ainda no meu segundo 

mandato, foi iniciado o processo em conjunto com o Governo 

Federal, da retirada em 100% da febre aftosa que atacava o 

gado bovino amapaense. 

No ano passado conseguimos acabar com esse mal, por meio 

também, do reconhecimento formal do Ministério da Agricultura, 

que atestou a vacinação de 100% do rebanho amapaense. A meta 



agora é conquistar e consolidar o mercado local e internacional 

quanto à aceitação desses animais. 

Outra conquista importante para o desenvolvimento econômico do 

Estado, relacionam-se aos produtos de origem amapaense, 

especialmente os produzidos com incentivos da Zona Franca 

Verde de Macapá e Santana. Desde o ano passado, serão 

reconhecidos e valorizados tanto no âmbito local, quanto nacional 

e internacional. Trata-se do Selo Amapá – “Produto do Meio do 

Mundo – Amapá – Amazônia – Brasil”, que irá destacar as 

potencialidades do Estado, agregar valor e elevar a 

competitividade do que é produzido no Estado. 

Este Selo proporcionará a geração de emprego, renda e riqueza, 

agregando valor nas produções industriais do Estado, 

fortalecendo as características de cada região do Amapá, sejam 

ambientais, sociais, culturais, econômicas ou históricas. 

Atualmente contamos com 23 empresas certificadas para 

desenvolver atividades voltadas para a produção e 

beneficiamento. Para 2019, teremos 55 novas empresas 

instaladas, sendo 35 solicitando locação industrial e 20 

finalizando projeto para funcionamento.  

Como forma de dar maior dinamismo a este Setor vital para a 

economia do Estado, está em estudos para implementação ainda 

neste exercício, a centralização em apenas um espaço físico, de 

alguns Órgãos do Eixo Econômico, visando sintonizar as ações 

desses entes, visando uma atuação harmônica em prol do 

desenvolvimento do Estado. 

Nas questões relacionadas à Floresta, Ordenamento Territorial 

e Meio Ambiente, temos atuado visando harmonizar a execução 

das ações dessas áreas. Em relação à primeira, regularizamos a 

FLOTA, e colocamos a disposição dos empresários interessados,  

os lotes para a sua exploração dentro do marco legal, pois 

acreditamos ser um poderoso instrumento para o 



desenvolvimento do Estado. No Ordenamento Territorial,  

avançamos bastante nas demarcações de terras, com o foco 

voltado também para o processo de transferência definitiva das 

terras amapaenses ainda em poder da União. Quanto aos 

assuntos do Meio Ambiente, realizamos um trabalho bastante 

eficaz, na fiscalização de projetos que causem impactos 

negativos ao meio ambiente, mas também ajustando a legislação, 

visando não dificultar a entrada de novas empresas aliado à 

exploração equilibrada dos recursos naturais amapaenses.  

Logramos ainda um feito que coloca o Amapá na vanguarda: o 

Programa Tesouro Verde - que estrutura os serviços ambientais 

que sempre foram prestados pelo nosso povo em uma atividade 

econômica efetiva – encontra-se em pleno funcionamento. Um 

programa que cria uma nova fonte de receita e que, em 2019, 

trará resultados relevantes não apenas para o Governo, mas como 

instrumento para o desenvolvimento econômico.   

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

Empreender numa situação de crise, não é uma tarefa fácil. Nos 

quatro anos passados, firmamos parcerias com as instituições 

voltadas para a aprendizagem, aperfeiçoamento e capacitação 

tanto para trabalhadores formais, como informais, incluindo 

também, aquelas pessoas que desejaram empreender, como 

forma de amenizar a crise. Oportunizamos a qualificação de 

pessoas para a inserção no mercado de trabalho formal e 

informal.  

Foram atendidas 107.177 pessoas no processo de intermediação 

de mão de obra, seguro desemprego, orientação e qualificação 

profissional para o mercado de trabalho formal e informal.  

Nesta última ação, foram qualificadas, 1.276 pessoas, sendo 

colocadas no mercado de trabalho formal e informal, 1.335. 



Quanto às iniciativas empreendedoras de um modo geral, foram 

qualificados 8.132 empreendedores.   

Reforçando essas ações reinauguramos a Casa do Artesão, dando 

melhores condições de comercialização para a  nossa produção 

artesanal.  

Nas atividades formais, simplificamos processos para a abertura 

de novas empresas e também aprovamos o Estatuto Estadual da 

Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual do Amapá.  

Fortalecemos as ações de fomento por meio da AFAP, 

capitalizando essa instituição financeira, criando novas linhas de 

créditos, com juros baixos, voltadas para a realidade da 

economia estadual, visando tornar mais acessível os 

financiamentos. Em quatro anos, contabilizamos a liberação de 

R$ 19,3 milhões de reais, beneficiando 2.599 iniciativas 

empreendedoras dentre os mais variados ramos de negócios em 

todo o Estado.  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

Continuarei assegurando que em meu novo Governo, cuidarei das 

pessoas, ofertando serviços públicos de qualidade, não sendo 

diferente na Segurança Pública. 

Temos trabalhado para dotar o Setor das melhores condições 

visando uma atuação eficaz frente às demandas da sociedade. Em 

termos de infraestrutura, entregamos novos espaços para 

aquartelamento, formação, esporte e lazer de tropas, 

armamentos, aquisições de veículos novos, e de atuação 

específica como foi os entregue ao Corpo de Bombeiros. Nessas 

ações, foram investidos R$ 113,497 milhões de reais. 



Na valorização dos efetivos militares, foram promovidos 1.175 

militares entre oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros, respectivamente.  

Até o final de março, serão chamados 300 policiais militares para 

reforçar as atividades de policiamento ostensivo em todo Estado. 

Para as atividades de polícia civil, realizamos concursos e 

empossamos novos delegados nos municípios para suprir 

carências. 

Firmamos parcerias com o Governo Federal, resultando no 

convênio de R$ 40 milhões de reais, para construção da nova 

penitenciária, com previsão para conclusão até o final de 2022. 

Finalmente, conto com essa Casa de Leis para, neste novo ano 

legislativo, atuarmos em parceria iniciando um novo ciclo 

histórico de mudanças em nosso Estado.  

 

Um ciclo que manterá o Amapá no caminho do desenvolvimento, 

tornando-o, cada vez mais, um Estado que garante a todos os 

cidadãos e cidadãs oportunidades e direitos. 

 

As amapaenses e os amapaenses escolheram mais mudanças, pois 

querem avançar ainda mais.  

 

O povo amapaense quer mais e merece mais. O povo não quer 

retrocessos. Esse é o recado fundamental das urnas e das ruas. 

 

A tarefa de atender a esses legítimos anseios será executada, 

com determinação, em cada um dos dias deste novo mandato. 

Vamos buscar, de forma incessante, tornar realidade nosso Plano 

de Governo, denominado “caminhos para o desenvolvimento”. 

 

 

 

 



 

Tenho certeza de que, com o imprescindível apoio dessa Casa 

Legislativa, o Amapá vencerá todos os desafios, garantindo um 

caminho seguro, com prosperidade e segurança, para o nosso 

povo.  

 

 

Muito obrigado. 

Antônio Waldez Góes da Silva 

Governador do Estado do Amapá. 

 

 


