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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

MENSAGEM N. 001/2020 – 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, 

 

     Ao iniciarmos este ano legislativo, o segundo de minha gestão 

à frente do Governo do Amapá submeto à consideração desta 

Assembleia Legislativa, em obediência aos preceitos legais, a 

Mensagem de Governo do ano de 2020. 

 

     Reafirmo aqui todo o meu respeito pelo imprescindível papel 

desempenhado pelo Poder Legislativo na construção de uma 

democracia sólida e de um Estado cada vez mais justo e mais 

forte. 

 

     Esta mensagem traz um balanço fiel dos desafios enfrentados 

e das ações realizadas em 2019, ano em que nosso Estado 

conseguiu avançar em várias áreas, mesmo com as dificuldades 

trazidas por intermédio dos cenários político e econômico vividos 



em nosso país. Faço também, uma projeção das atividades 

delineadas no ano passado, e que serão executadas em 2020. 

 

     Ressalto, com gratidão, a relação direta e permanente com a 

nossa gente ao longo deste quarto mandato, assimilando  

experiências, conhecimento e, principalmente, acumulando  

forças para governar com obstinação e senso de justiça. 

 

     No contexto de prioridades e ações desenvolvidas pelo 

Governo em 2019, entendo que é fundamental, para alcançarmos 

o desenvolvimento almejado e reduzir as desigualdades sociais, 

avançar na austeridade fiscal e financeira. 

 

   Desde 2015 temos avançado gradualmente, a exemplo da 

Central de Licitações e Contratos (CLC) e do Comitê de 

Controle e Gastos e Qualificação do Gasto (CQG), com o 

estabelecimento de estratégias para maior economicidade e 

eficiência, refletindo-se na entrega de mais bens e serviços aos 

amapaenses. 

    

   Apesar dos desafios impostos à administração pública em todo 

o país, buscamos garantir as condições essenciais para áreas 

estratégicas, suprindo carências no quadro efetivo do Estado, 

por meio da realização de concursos públicos voltados para o 

Setor Econômico (AFAP), Gestão (CGE, SEFAZ, SEPLAN e PGE), 

Social (FCRIA), Defesa Social (IAPEN). 
 

   Reforçamos, ainda, através das convocações para as Polícias 

Civil e Militar, o Sistema de Segurança Pública para, com o 

apoio das emendas da nossa bancada federal, dar um grande 

saldo com investimentos de mais de R$ 180 milhões, o maior da 

história de nosso estado. 
      

    Várias medidas foram tomadas desde 2015, avançando 

gradualmente até 2019, com destaque para a recuperação fiscal, 

aliada ao Comitê Gestor de Controle de Gastos, ferramenta 



necessária para que o Governo alcançasse resultados positivos, 

refletindo-se na arrecadação própria do Estado e na entrega de  

mais bens e serviços aos amapaenses.  

 

     Esses resultados tem nos permitido avançar na Área de 

Administração Geral do Governo, mais precisamente na Agenda 

do Servidor Estadual, iniciada em 2015, concedendo as 

progressões funcionais, entre outras vantagens, suprindo vagas 

no quadro efetivo do Estado, por meio da realização de concursos 

públicos, homologados em 2019, voltados para o Setor Econômico 

(AFAP), Gestão (Controladoria, Fazenda, Planejamento e 

Procuradoria), Social (FCRIA) e Defesa Social (IAPEN).  

 

     Nestes certames, foram ofertadas 539 vagas, destacando-se 

que foi o maior concurso público realizado no Estado, com a 

participação de aproximadamente 61 mil e 500 concorrentes. 

 

     Em maio do ano passado, por meio da SEAD, autorizei junto a 

EAP, curso de formação iniciado em 06 de janeiro, com término 

no início de março, para 429 aptos, inclusive entre estes, 22 

concursados, portadores de deficiências.  

      

     Autorizei também, até o final de 2020, concurso público para 

suprir carências na Educação, Saúde e DETRAN/AP.  

     Complementando a Agenda do Servidor, criamos o Programa 

de Valorização dos Servidores do Estado do Amapá, sob a 

responsabilidade da SEED e AFAP, sendo que serão ofertadas 

40 vagas para participação no Mestrado Profissional em 

Planejamento e Políticas Públicas, cujos concluintes estarão 

mais capacitados para o desempenho de suas atividades 

profissionais. 

 

 



 

     A oportunidade de estudos no Amapá é um dos diferenciais do 

programa, onde esses acadêmicos cursarão as aulas aqui mesmo, 

em Macapá, no Centro de Valorização da Educação – o 

CVEDUC.  

      

     Esses concluintes estarão mais capacitados para o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

     Quanto aos salários, estamos pagando em dia e honramos o 

décimo terceiro dos servidores estaduais e demais 

colaboradores, no prazo estipulado pela SEFAZ.   
         

   Nas ações que se referem à Fazenda Estadual, estamos 

negociando o alongamento da dívida pública, além de estabelecer 

mecanismos para a recuperação da situação fiscal dos 

contribuintes, buscando propiciar melhores condições para que o 

Tesouro Estadual possa atender as diversas demandas da 

sociedade que se apresentam. 

    Diante desse esforço fiscal, repassamos aos municípios, R$ 

220 milhões e 300 mil reais, correspondente a cotas partes de 

ICMS e IPVA. 

     Ainda, quero destacar as tratativas com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, por intermédio da 

SEFAZ, que finalizou em novembro do ano passado, a minuta do 

termo de empréstimo para o Programa de Modernização Fiscal 

(PROFISCO II) que irá beneficiar atividades como 

Administração Tributária, Financeira, Controle de Gastos e 

Planejamento Governamental, com a criação de uma carteira de 

Projetos de Investimento para o Estado. Serão investidos pelo 

BID, cerca de R$ 120 milhões de reais, nos próximos três anos.  

 

 

 

 



 

    Estamos, ainda, em negociações com o Banco Mundial, para 

acesso ao Pró-Gestão, viabilizando captar recursos para a 

implantação do Governo Digital.  

 

     Quero destacar ainda os avanços do Programa Tesouro 

Verde, reconhecido como inovador no âmbito nacional e 

internacional, e que colocou, em 2019 o Amapá como primeiro 

emissor de um título de serviços ambientais oriundos de uma 

área pública, devidamente registrados na bolsa  brasileira. 2020, 

um ano estratégico para o Acordo de Paris, devem trazer boas 

novas para o Amapá em relação a este programa. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados,  

 

     O ano de 2019 foi marcado pelo desafio de elaborarmos novos 

instrumentos de planejamento do Estado. A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO, o Plano Plurianual – PPA 2020 2023,  e 

a Lei Orçamentária Anual – LOA, desenvolvidos pelos técnicos 

do Governo, coordenado pela SEPLAN, incluindo os outros 

Poderes, envolvendo 592 pessoas, inclusive de outros Poderes e a 

população em geral. 

     Enfatizo que estes instrumentos guardam uma perfeita 

interação na vida orçamentária e financeira do Governo, sendo 

que o PPA, é a nossa peça principal de planejamento público 

embasados nos programas e ações de todos os Órgãos dos 

diferentes Poderes da administração estadual. 

     Um PPA integrado aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, agregando indicadores internacionais e 

uma visão de longo prazo para o Amapá. 

 

 

 



 

     Nestes instrumentos, buscou-se aprofundar e aperfeiçoar a 

integração dos processos de planejamento, desde a construção 

da base estratégica, a elaboração dos programas e respectivos 

orçamentos, até a definição dos projetos prioritários.   

     Desde o segundo semestre de 2017, colocamos em prática o 

módulo de acompanhamento de programas governamentais, o que 

nos permitiu avançar com mais segurança nas projeções e ajustes 

do PPA em vigor. 

 

     Para a realização dessa atividade, o Governo investirá R$ 9 

milhões de reais, nos próximos três anos, com desembolso em 

2019, de R$ 1 milhão de reais, neste novo sistema corporativo - 

SIAFE, substituindo o atual – SIPLAG, que irá abrigar até o final 

do primeiro semestre, todos os Poderes Constituídos do Estado.  

 

     Este sistema, mais moderno, comporta ferramentas que 

auxiliarão o Governo no seu cotidiano e nas relações de 

transparência com os Órgãos de Controle Interno e Externo do 

Estado e da União. 

 

     No contexto de modernização e inovação destacamos a 

implantação do Sistema Eletrônico de Abastecimento de 

combustível através de “Cartão Combustível”, que contribuiu de 

forma significativa na dinâmica dos órgãos que atuam no interior 

do estado, assim como na capital, com o abastecimento 

funcionando 24 horas, gerando mais eficiência no controle e 

gestão, combatendo o desperdício e gerando economicidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Ainda na linha de buscar economicidade, em 2020 o Governo 

implantará o Transporte por Aplicativos, denominado “TAXGOV”, 

uma alternativa para utilização na área metropolitana de Macapá 

e Santana, implicando diretamente na redução dos custos com 

aluguéis de veículos para serviços de gestão administrativa e 

outras despesas relacionadas. 

 

     Estudos de mercado indicam que as instituições que iniciaram 

o serviço por aplicativos conseguiram reduzir seus gastos em uma 

média de 50%, garantindo mais controle, gestão e transparência, 

e ainda fomentando o mercado local com ocupação da mão de 

obra que operacionaliza o serviço. 

 

     Para aumentar ainda mais a transparência e eficiência no 

serviço público estadual, o Governo do Amapá, atendendo 

recomendações do Conselho Estadual de Gestão Fiscal e em 

consonância com orientação do Comitê de Controle e Qualificação 

de Gastos, está dando início à implantação do “Sistema de 

Gestão de Ponto Eletrônico”, utilizando tecnologias de biometria 

e reconhecimento facial. No âmbito Patrimonial, o Governo 

adotou a plataforma eletrônica, “Sistema de Gestão 

Administrativa e Patrimonial - SIGA”, com módulos integrados 

de Gestão de Compras, Contratos, Patrimônio e Almoxarifado, 

sendo que até 2019 houve avanços efetivos com a utilização dos 

módulos de Compras e Contratos, e em 2020 o foco está 

direcionado para customizar os módulos Patrimônio e 

Almoxarifado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Os avanços podem ser vistos ainda em órgãos estratégicos, 

como a CGE, que está implantando um novo portal da 

transparência e o serviço de emissão de declaração negativa 

funcional eletrônica, e a PGE, que conta com cinco procuradores 

recém-empossados para enfrentar os desafios que se 

apresentam na defesa institucional de nosso estado.  

 

     Dando início à implantação do “Sistema de Gestão de Ponto 

Eletrônico”, utilizando tecnologias de biometria e 

reconhecimento facial. 

 

     No âmbito Patrimonial, o Governo adotou a plataforma 

eletrônica, “Sistema de Gestão Administrativa e Patrimonial - 

SIGA”, com módulos integrados de Gestão de Compras, 

Contratos, Patrimônio e Almoxarifado, sendo que até 2019 

houve avanços efetivos com a utilização dos módulos de Compras 

e Contratos, e em 2020 o foco está direcionado para customizar 

os módulos Patrimônio e Almoxarifado. 

 

     Os avanços podem ser vistos ainda em órgãos estratégicos, 

como a CGE, que está implantando um novo portal da 

transparência e o serviço de emissão de declaração negativa 

funcional eletrônica, e a PGE, que conta com cinco procuradores 

recém-empossados para enfrentar os desafios que se 

apresentam na defesa institucional de nosso estado. 

    

     Para citar mais alguns avanços relacionados à área da Gestão, 

importante mencionar a grande transformação em curso na 

Defensoria Pública do Estado.  

 

 

 



 

 

    Sancionei, no final de dezembro do ano passado, a Lei que 

reorganiza esta instituição, garantindo a autonomia orçamentária 

e financeira da nossa Defensoria, além de ampliar o atendimento 

gratuito para a população amapaense. 

 

     Hoje temos uma Defensoria mais forte, com 50 novos 

defensores efetivos que assumiram após o primeiro concurso 

realizado pelo Amapá para o órgão.  

 

     Para seguir avançando, vamos garantir a participação da 

Defensoria no Conselho Estadual de Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados: 

     A Educação é mais que prioridade em meu Governo, é a via  

principal  para as mudanças sociais e econômicas que precisamos. 

     Constitui-se ainda, em grandes desafios para a melhoria da 

qualidade de vida dos amapaenses. Temos trabalhado bastante 

neste sentido.  

     Em 2019, foram investidos R$ 1 bilhão e 170 milhões de 

reais no Setor Educacional do Estado, por meio dos Programas 

Amapá Educando, Assistência ao Educando e Parceria com 

Instituições Nacionais e Internacionais para o 

Desenvolvimento da Educação. 

    Com estes investimentos, registramos um acréscimo de 630 

alunos matriculados na rede estadual de ensino, em relação a 

2018.  

     Avançando no cumprimento do Plano Estadual de Educação, 

mais precisamente na meta para ampliação das Escolas do Novo 

Saber, que oportuniza aos alunos o protagonismo de iniciativas, 

inserimos em 2019, mais quatro escolas do ensino médio, no 

projeto, totalizando 12 escolas nesta modalidade de ensino, 

beneficiando 2.226 alunos, em três municípios.  

     Em 2020, iniciaremos o ano letivo com mais 11 escolas do 

Novo Saber – de tempo integral -, ampliando o atendimento para 

mais seis municípios do nosso Estado, além de Macapá Rural e 

Bailique.  

 

 

 

 



 

 

     Dessa forma, totalizamos 23 escolas em nove municípios 

este ano. Para 2021 a meta é chegar a todos os municípios. 

     Até o final de 2020, todos os municípios terão escolas em 

tempo integral. 

     Outro avanço importante no Setor Educacional é o projeto de 

Gestão Compartilhada das Escolas, com instituições militares, 

como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, envolvendo 04 

escolas do ensino médio, que atendeu no ano passado 2.839 

alunos.   

     No ano letivo de 2020, o modelo chegará à Escola Igarapé da 

Fortaleza, em Parceria com a Polícia Militar, com expectativa de 

atender cerca de 1 mil estudantes.  

      

     E fomos mais longe, até Oiapoque, onde a Escola Duque de 

Caxias passou a contar com a participação dos militares em 

atividades que visam fomentar a disciplina e o civismo, o que foi 

possível através de parceria que firmamos com o Exército 

Brasileiro. 

 

     Ainda em 2020, outras duas escolas da rede estadual farão 

parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, do 

Governo Federal. Assim, ampliaremos para sete, o número de 

instituições de ensino do Amapá atendendo em Gestão 

Compartilhada. 

     No Regime de Colaboração firmado entre o Governo e os 16 

municípios, visando à união de esforços para melhorar os 

resultados da aprendizagem dos estudantes amapaenses, do 

primeiro ao quinto ano, todas as escolas foram atendidas com 

materiais didáticos, beneficiando 72.418 alunos em todo o 

Estado. 



     Nessa parceria, o Governo adquiriu com recursos próprios, um 

veículo tipo caminhão no valor de 210 mil reais, que veio facilitar 

as entregas desse material, proporcionando a economia de  

recursos financeiros com aluguéis de transporte terceirizado. 

     Lançamos, em novembro de 2019, o programa Criança 

Alfabetizada: Escrevendo Agora um Futuro Melhor. Esse 

programa cria ferramentas para alfabetizar todas as crianças 

amapaenses na idade certa.  

 

     Criança Alfabetizada é a segunda etapa do Programa de 

Aprendizagem do Amapá. Nesta fase, serão implantadas novas 

práticas pedagógicas e de gestão em todas as escolas da rede 

estadual e municipais, aliadas a incentivos fiscais aos municípios, 

para reforçar a aprendizagem dos alunos matriculados do 1º ao 

5º ano do ensino fundamental. 

 

     Trata-se de uma grande repactuação das relações entre o 

governo e os municípios, em regime de colaboração, para ações 

de engajamento por mais educação de qualidade e equidade. 

 

     É importante ressaltar a instituição da Avaliação Estadual da 

Alfabetização, que engloba as escolas não só da rede estadual, 

mas também das redes municipais.  

 

     A primeira edição foi realizada em dezembro de 2019, na qual 

estudantes do 2º ano do ensino fundamental passaram por 

Avaliação de Fluência de Leitura, de Língua Portuguesa e 

Matemática.  

 

     Através do resultado desses testes, o Governo do Estado e os 

municípios poderão traçar melhor as estratégias de correção de 

fluxos de aprendizagem em suas redes de ensino. 

 

 

 



 

 

     Esses resultados devem ser divulgados ainda em fevereiro. 

 

     A inauguração do Super Fácil da Educação, em agosto de 

2019, também contribui para melhorar a qualidade da educação 

amapaense. Instalado no Centro Administrativo da SEED, em 

Macapá, o Super Fácil da Educação proporciona um ambiente 

moderno e confortável, com oferta de 50 serviços aos 

profissionais da educação e estudantes amapaenses, já tendo 

realizado, desde o início de seu funcionamento, 115 mil 

atendimentos. 

 

     Outro avanço substancial na área educacional foi no cuidado e 

valorização do servidor, prestado pelo Centro de Valorização da 

Educação (CVEDUC).  

 

     O Centro promove formação continuada para professores. Em 

2019, 14 mil servidores participaram de alguma formação 

desenvolvida pelo Centro, entre elas a de formação no Programa 

Criança Alfabetizada, Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

Programa Educação para a Paz (Epaz). 

 

     Além disso, oito mil atendimentos foram prestados a 

professores, entre Ouvidoria e atendimento clínico especializado 

com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

educadores físicos, dentre outros. 

     Sabemos que o ambiente escolar, deve prezar pelo bom 

convívio entre as pessoas que dele fazem parte. Como forma de 

assegurar esse bom convívio, e alinhado ao Programa da Paz, 

desenvolvido em parceria com o Ministério Público e o Tribunal 

de Justiça, sancionei no ano passado, a Lei 2.457, que dispõe 

sobre a proteção dos professores, servidores ou empregados da 

Educação, estabelecendo procedimentos e medidas para 



assegurar a preservação desses profissionais no convívio com 

estudantes e seus pais ou responsáveis. 

     O Esporte e o Lazer são partes integrantes do processo de 

vida mais digna e feliz para toda a população amapaense. Aliados  

à política de Proteção Social, formam instrumentos 

poderosíssimos para a inclusão e a redução da violência.  

     Nesta ótica, estamos disseminando a prática das atividades 

desportivas com foco na ampliação e descoberta de novos 

talentos locais. 

    Em 2020, almejamos um número maior de alunos desportistas 

que se destaquem cada vez mais nos cenários nacional e 

internacional, de forma competitiva.  Para isso, a formação de 

atletas de alto rendimento será reforçada, com mais 

profissionais e investimentos no seu aperfeiçoamento.  

     No ano passado, enviamos uma delegação para participar da 

fase final dos Jogos Escolares da Juventude 2019, em 

Blumenau, composta por 46 instituições de ensino, entre 

públicas e privadas, com um total de 94 alunos-atletas, 16 

técnicos e 07 dirigentes. Anterior a estes jogos, realizamos as 

fases municipais desses jogos em todo o Estado, beneficiando 15 

mil alunos.  

     Em termos de Cultura, o Amapá notavelmente apresenta uma 

densidade importante neste Setor, o que implica em mais 

investimento.  Fomentamos e apoiamos em 2019, ações 

importantes de grande visibilidade em todos os municípios, como 

a Festa de São Tiago no município de Mazagão, a quadra junina, 

em Macapá, entre outras festividades, totalizando um 

desembolso de R$ 10 milhões e 100 mil reais. Por meio da 

SECULT, apoiamos as entidades carnavalescas na elaboração de 

projetos para captação de recursos junto ao no Ministério do 

Turismo. 



     Por meio da SECULT, apoiamos as entidades carnavalescas na 

elaboração de projetos para captação de recursos junto ao 

Ministério do Turismo. 

 

     O Museu Sacaca foi revitalizado em 2019, com implantação 

de novos ambientes naturais indígenas, ampliando a experiência 

dos visitantes que querem conhecer mais da nossa história e 

cultura. 

 

     Importante, também, a candidatura da Fortaleza de São 

José de Macapá, juntamente com outras fortificações 

brasileiras, a se tornar patrimônio mundial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

 

     No Turismo, garantimos, em articulação com o presidente do 

Senado Federal, Davi Alcolumbre, aportar R$ 7 milhões do 

Ministério do Turismo, para execução das obras de revitalização 

de um dos principais pontos turísticos da capital amapaense: o 

Marco Zero do Equador. 

 

Além da revitalização desse monumento, também iremos captar 

em 2020, com apoio de nossa bancada federal, recursos federais 

para implantação do Parque do Equinócio, projeto que contempla 

a urbanização de todo o entorno do Marco Zero do Equador, 

incluindo a construção de um centro para eventos. 

 

 

 

 

 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

      Os serviços de Saúde ocorrem em nosso Estado, por meio da  

Organização das Redes de Atenção à Saúde, da Vigilância em 

Saúde e do SUS, em Média e Alta Complexidade, com recurso 

do Estado, da União e dos Municípios, para aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, construção, reforma e 

ampliação de hospitais e unidades  básicas de Saúde.  

     Em 2019, registramos quatro milhões e 178 mil  

atendimentos, em toda a rede de Saúde do Estado. Somente em 

procedimentos, foram 4 milhões e  132 mil, deste total.  Na 

Unidade de Oncologia Alberto Lima foi registrado 2.618 

atendimentos.  

     Para as demandas da população, temos 6.905 servidores da 

Saúde envolvidos nessas atividades. 

    Mesmo com as dificuldades diárias, tenho mantido os 

investimentos constitucionais no Setor. Ano passado, 

desembolsamos R$ 864 milhões e 648 mil reais.  

   Fechamos o orçamento de 2019 com R$ 864 milhões para a 

Saúde, e abrimos 2020 com R$ 909 milhões, sem considerar 

aportes adicionais do Tesouro Estadual, como o pagamento do 

parcelamento junto à AMPREV.  

 

 

 

 

 

 

 



     Temos ainda para 2020 os seguintes investimentos previstos, 

totalizando R$ 1,08 bilhão: 

 

FONTE/DESTINAÇÃO R$ MILHÕES 

BNDES (PDRI) 87 

- Macapá (HCA) 26 

- Santana (hospital) 25 

- L. do Jari (hospital) 36 

 

Tesouro (SEINF) 10 

- Maternidade (Zona Norte) 3 

- Porto Grande (hospital) 5,5 

- Ferreira Gomes (hospital) 1,5 

 

Emendas 75 

- Bancada 50 

- Individual 25 

TOTAL 172 

     Para 2020, estão previstas as retomadas das obras dos 

hospitais de Porto Grande, Ferreira Gomes, Santana e Laranjal 

do Jari, com inauguração até 2022. 

     Com ajuda da bancada federal, tendo a frente o Presidente 

do Senado Federal Davi Alcolumbre, estamos sensibilizando o 

Governo Federal, no sentido de atualizar a tabela do SUS, pois 

está bastante desatualizada, datando da década de 90, fato que 

vem dificultando os repasses de ressarcimento de serviços de 

saúde bancados pelo Governo. 

     Ainda, até o final deste ano, e com o apoio da bancada 

federal, por meio do Senador Lucas Barreto, iremos aprovar 

uma emenda parlamentar no valor de 25 milhões de reais, para a 

construção de um novo Pronto Socorro, até 2022, que irá 

ofertar 160 leitos nas unidades de urgência e emergência.  



     Até o segundo semestre, iremos fazer uma intervenção no 

Hospital de Emergência - HCAL, no valor de R$ 12 milhões de 

reais, para a construção de mais um módulo naquela casa de 

Saúde, abrindo espaço  para mais 60 leitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

     O desenvolvimento da Infraestrutura é fator decisivo na 

construção de condições objetivas que levem o Amapá a acelerar 

o seu crescimento econômico, e inserir-se competitivamente nos 

mercados nacional e internacional, integrando seus municípios de 

forma equilibrada e sustentável. 

     O Governo do Estado investiu em 2019, na Área de 

Infraestrutura, Programa de Desenvolvimento da 

Infraestrutura Social, e Desenvolvimento da Infraestrutura 

Econômica, R$ 196 milhões e 900 mil reais na construção 

reforma e ampliação de prédios públicos e logradouros, na 

construção de estações de água tratada e esgoto, pavimentação 

asfáltica, construção de pontes, abertura de ramais, entre 

outras obras, beneficiando todos os municípios, nas diferentes 

áreas da gestão pública. 

     Ano passado, no programa Desenvolvimento da 

Infraestrutura Social, houve a continuidade em obras de grande 

importância para a população amapaense, as quais totalizaram 

cinquenta e uma (51), sendo concluídas 24 e em andamento 27, 

para conclusão até o final de 2020, destacando-se entre as 

concluídas, 572 unidades habitacionais com saneamento 

integrado do PAC no Aturiá e 160 unidades habitacionais no 

bairro Congós. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Dentro das possibilidades, temos apoiado os municípios em 

suas demandas, sendo repassados um montante de R$ 2 milhões 

e 900 mil reais, para a construção de passarelas, postos de 

saúde, logradouros públicos, entre outras obras. 

 

     Com o apoio da bancada federal, ainda no final de 2019, 

trabalhamos para a assinatura do contrato referente à 

construção de mais 1.500 unidades habitacionais no Conjunto 

Miracema, com creche e uma escola, que beneficiará 1.546 

pessoas, entre crianças e alunos, no valor de R$ 137 milhões de 

reais, sendo que R$ 11 milhões serão de contrapartida do 

Estado. 

     No final de 2019, e por meio do Senador Davi Alcolumbre, 

obtivemos uma emenda com recursos federais, para a 

urbanização da Orla do Aturiá, no valor de R$ 19 milhões de 

reais.  

    Quanto ao Abastecimento de Água e Saneamento Básico, 

temos nos empenhado na conclusão de inúmeras obras, tanto na 

capital, como no interior do Estado. 

     Os serviços consistem na recuperação e urbanização das 

estações de tratamento de esgoto e ampliação de estações 

elevatórias.   

     Em Macapá, estamos reabilitando o atual sistema de esgoto 

da capital, com término desses serviços até o final de março 

      Estão sendo revitalizados 11 quilômetros de redes, 

abrangendo os bairros Santa Rita, Buritizal, Trem e Centro, com 

investimento total de R$ 13 milhões e 600 mil reais, dos quais, 

R$ 3 milhões e 700 mil reais, são contrapartidas do Estado 

junto ao BNDES. 

 



 

    No município Laranjal do Jari, estamos fazendo a ampliação 

da rede de distribuição de água nos bairros Samaúma e Malvinas.  

 

     A obra, na qual estamos investindo R$ 1 milhão do Tesouro 

Estadual, amplia a rede em 4 km. 

 

     Além da ampliação da rede, o município recebeu o 

investimento de R$ 1,3 milhões de reais do Tesouro Estadual 

para a construção de um novo poço tubular profundo de 250 

metros. 

 

     Atualmente apenas 40% dos moradores de Laranjal do Jari 

tem acesso à água tratada. 

 

     Com a conclusão da obra, vamos mais do que dobrar esse 

alcance, alcançando 90% da população com tratamento e 

distribuição de água. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

    O Programa de Desenvolvimento Humano Regional Integrado  

é uma das principais linhas de financiamento contratadas pelo 

Estado do Amapá, especificamente para investimentos em obras 

estruturantes, com recursos do BNDES. 

     Este instrumento financeiro permitiu que o Governo 

concluísse grandes obras como a  Ponte da Integração 

Washington Elias dos Santos, em Mazagão, o Centro de 

Educação Profissional de Música Walkiria Lima e a Escola 

Gonçalves Dias, como exemplos. 

     Em 2017, os aportes foram suspensos e desde então o 

Governo vem utilizando recursos próprios e de emendas 

parlamentares para obras de infraestrutura. 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1611/governo-confirma-para-12-de-dezembro-entrega-da-ponte-do-rio-matapi
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1611/governo-confirma-para-12-de-dezembro-entrega-da-ponte-do-rio-matapi
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0507/walkiria-lima-amapa-inaugura-um-dos-maiores-centros-de-musica-do-pais
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0507/walkiria-lima-amapa-inaugura-um-dos-maiores-centros-de-musica-do-pais


 

     Ao longo de minhas gestões à frente do Governo do Amapá, 

exercito as boas relações políticas, e o diálogo, iniciativas 

fundamentais que garantiram avanços na gestão, como a  

retomada do PDRI. 

     No final do ano passado a convite do Presidente do Senado 

Federal, Senador Davi Alcolumbre, estive em Brasília, retomando 

as negociações junto ao BNDES, para liberação de recursos na 

ordem de R$ 500 milhões de reais, que serão utilizados em 

projetos nas áreas da Saúde, Educação e Mobilidade Urbana. 

     Conseguimos com o aval do BNDES, incluir no PDRI, projetos 

importantes, como o de macrodrenagem e urbanização do Canal 

do Beirol, na zona sul de Macapá. 

     Temos também nos preocupado com o Plano Rodoviário 

Estadual que integrará cidades e aquecerá a economia no leste 

do Amapá, gerando cerca de 400 empregos. 

 

     Na execução da segunda etapa do Plano Rodoviário, serão 

investidos R$ 156 milhões de reais, dos quais, R$ 58 milhões, 

foram conseguidos pelo o Senador Davi Alcolumbre, junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional, para construção da 

Ponte do Bulhões,  com previsão de conclusão até o final de 

2022. 

 

     Nestas obras de grande vulto, não poderia deixar de citar a 

duplicação da Rodovia Duca Serra que entrou em fase bastante 

avançada, com a construção da laje da ponte sobre a Lagoa dos 

Índios, interligando os municípios de Macapá e Santana. 

 

 

 

 

 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0710/amapa-apresenta-plano-de-obras-ao-bndes-para-liberacao-de-r-534-milhoes
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0710/amapa-apresenta-plano-de-obras-ao-bndes-para-liberacao-de-r-534-milhoes


 

 

     As boas relações do meu Governo com os municípios, tem se 

mostrado por meio da parceria financeira, a exemplo de Macapá 

e Santana. Em 2019, foram conveniados com a Prefeitura de 

Macapá, R$ 30 milhões e 300 mil reais, para asfaltar 30 km 

de vias urbanas na capital. 

 

     Com a Prefeitura de Santana, repassamos um montante de R$ 

9 milhões e 900 mil reais, para pavimentação asfáltica, limpeza 

urbana e drenagem.  

     O Porto de Santana também está na pauta do Governo, 

cujas obras de modernização serão iniciadas com a construção de 

um terminal de passageiros e de cargas, por meio de uma emenda 

do Senador Randolfe Rodrigues junto ao DNIT, no valor de R$ 

12 milhões de reais, com previsão de licitação até o final de 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

     Conter a escalada da violência tem sido desafiador em meu 

Governo. Não é diferente em outros estados. O seu crescimento 

tem se mostrado um fenômeno cada vez mais complexo que 

envolve problemas de ordem social e econômica.  

     Nesse contexto, é papel do Estado garantir Segurança 

Pública, direito fundamental do cidadão, visando o pleno exercício 

da cidadania.  

     Proteger a vida e a integridade física e material do cidadão é 

tarefa fundamental para que este possa usufruir de maneira 

efetiva sua liberdade.  

     Em 2019, reduzimos os índices de violência, executando ações 

voltadas para a melhoria da infraestrutura das Forças de 

Segurança, bem como melhorando as condições de trabalho de 

seus servidores. 

     Estamos fortalecendo o setor de inteligência por meio de 

projetos inovadores, capazes de robustecer a base de dados do 

CIOSP, sistematizando e integrando as informações para 

orientar a tomada de decisão de seus gestores e comandantes 

das tropas. 

     A SEJUSP, trabalhando de maneira integrada com todos os 

Órgãos componentes da Defesa Social, e com muito esforço, 

registrou queda de 25% em 2019, nos crimes violentos letais 

intencionais, que caíram para 260, se comparados com 2018, que 

totalizaram 352.  

 

 



 

     Este ano, a exemplo do ano passado, os investimentos 

continuarão no Setor Segurança, beneficiando todos os 

municípios. Em 2019, foram investidos R$ 382 milhões e 500 

mil reais.  

     O município de Santana irá receber cerca de R$ 12 milhões 

de reais, provenientes do Tesouro Estadual e emendas de 

bancada, para a construção do Quartel da Polícia Militar - 4º 

BPM, Delegacia de Investigações de Atos Infracionais, 

CIOSP e Sede da POLITEC. 

   Ainda, iniciamos a construção da base do Grupo Tático - 

GTA, em Macapá, orçada em R$ 706 mil reais, fruto da  

parceria com o  programa Calha Norte do Governo Federal. 

     Nesta esteira de investimentos, autorizei também, em 2019, a 

ordem de serviço para as obras da Penitenciária de Segurança 

Máxima que funcionará, com capacidade para abrigar até 200 

detentos.  

     Esta obra, de grande vulto para a Segurança Pública do 

Estado, soma-se com mais 16, em andamento, para ampliar a 

estrutura da segurança oferecida aos amapaenses.  

     Em abril de 2019, o Governo do Estado, através da Secretaria 

de Estado da Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), entregou 

1.904 equipamentos do Sistema de Radiocomunicação Digital de 

Segurança Pública do Amapá. 
 

     O material foi destinado à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 

de Bombeiros Militar, Sistema Penitenciário e Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN/AP), entre outros órgãos, com 

investimento de R$ 7,3 milhões. Com isso, passamos a contar com 

um dos sistemas de comunicação mais modernos e seguros do 

mundo.  



 

     A aquisição foi fruto de um Termo de Cooperação entre o 

Governo do Amapá/SEJUSP e a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. 

 

     Além de equipamentos, investimentos na qualificação dos 

recursos humanos dos órgãos do setor de segurança pública e na 

ampliação de nossos contingentes.  

 

Estamos concluindo a formação de 104 novos servidores da 

Polícia Civil, sendo 13 delegados, 22 oficiais e 69 agentes, e de 

281 novos soldados da Polícia Militar, demonstrando nosso 

empenho em garantir mais segurança e tranquilidade à nossa 

população. 

 

    No aparelhamento da Defesa Social, visando um bom 

desempenho do efetivo, foram entregues no final do ano passado,  

93 viaturas, beneficiando todas as instituições do Eixo, 

destacando-se neste aparelhamento, a entrega de 530 pistolas 

ponto 40, que irão reforçar as atividades diárias, no combate à 

violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

     A economia amapaense ao longo dos últimos dois anos tem 

dado sinais de boa recuperação, fruto de ações relevantes e dos 

investimentos que o Governo do Estado tem direcionado ao Eixo 

de Desenvolvimento Econômico.  

     No ano passado houve a necessidade de uma reestruturação 

administrativa e operacional nesta área, visando um melhor 

desempenho de seus programas finalísticos. 

     No intuito de melhorar o ambiente de negócios para o 

empreendedor, concentramos o licenciamento ambiental na 

SEMA, com o compromisso de torná-lo eletrônico e 

desburocratizado; definimos a transferência de terras e 

regularização fundiária como missão do Amapá Terras; e 

concentramos a assistência e extensão ao setor primário no 

RURAP, possibilitando melhor atendimento e aumento da 

produtividade no Estado. 

 

Agora, em uma mesma unidade, os produtores irão receber 

orientações técnicas sobre agricultura, pesca, floresta e 

mineração. 

     Esta medida, aliada aos investimentos, registrou dados 

significativos no período acima, e de acordo com o IBGE, o 

Amapá cresceu 6,97% em média nos últimos dois anos, de acordo 

com os dados do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que o 

desempenho da nossa economia ficou acima da média de 

crescimento nacional, que foi 1,3%. 

 

 



 

     O destaque para este desempenho se deve primeiramente ao 

Setor Primário, que eliminou a febre aftosa em definitivo, o 

crescimento anual do valor comercializado de produtos agrícolas, 

que vem registrando aumentos médios de 30% ao ano, e a 

agricultura familiar, que atende hoje, todos os municípios, com 

investimento de R$ 1 milhão e 500 mil reais, beneficiando 442 

produtores em todo o Estado. 

     A soja foi o carro chefe desse bom desempenho, por meio do 

agronegócio, respondendo por 25,6%, de toda a produção do 

Setor.  

    Quanto ao apoio empresarial local, tivemos um grande avanço, 

quando certificamos mais 14 novas empresas, em 2019, com o 

Selo Amapá – Produto do Meio do Mundo, acompanhado 

também de um Guia do Investidor, agregando mais valor aos 

produtos amapaenses no mercado nacional internacional. Ao todo 

tivemos até o final do ano passado, 94 empresas certificadas. 

     O agente financeiro de fomento do Estado continua 

cumprindo sua missão, no apoio ao surgimento de novos negócios, 

na geração de ocupação, emprego e renda. 

     Em 2019, financiou 292 projetos, injetando na economia do 

Estado, dois milhões trezentos mil reais. 

     Estamos melhorando o nosso ranking em termos de liberdade 

econômica para investimento. 

     Estudos nacionais apontam o Amapá, com boa liberdade 

econômica para abertura de novos negócios, dada as facilidades 

para atração de novas empresas.  

     Em 2020, continuaremos trabalhando para melhorar cada vez 

mais a vida das amapaenses e dos amapaenses, entregando mais 

bens e serviços púbicos de qualidade. 



Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, 

     Concluo, enfatizando o desafio de avançar na transformação do 

Amapá em um Estado forte.  É tarefa de todos. Quando digo todos, 
incluo a nossa valorosa população, empresários, servidores públicos, 
o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos unidos em uma 
política comum que desenvolva o Amapá. 

     Quero agradecer, mais uma vez, a contribuição dada pelos 

membros dessa Assembleia Legislativa ao esforço de nosso 

Governo pelo desenvolvimento do Amapá. 

 

     Tenho a honra de já ter sido membro desta Casa do Povo 

amapaense, e de ter, hoje, a minha esposa, Marília, como uma de 

suas representantes. 

 

     Não poderia, também, deixar de destacar a importante 

contribuição dada por nossa bancada parlamentar federal na 

construção de um Amapá mais forte e desenvolvimento. 

 

     Agradeço a todos na pessoa do Senador Davi Alcolumbre, 

presidente do Senado Federal, dos senadores Lucas Barreto e 

Randolfe Rodrigues, e de cada um dos nossos deputados 

federais, na pessoa do líder de nossa bancada, o deputado André 

Abdon. 

 

     Agradeço, também, pelo espírito público e pela busca do bem 

comum que reina no Conselho Estadual de Gestão Fiscal, instância 

que reúne os chefes dos Poderes do Amapá e onde temos 

deliberado sobre questões fundamentais para nosso Estado. 

 

     A construção de um Amapá mais forte, mais desenvolvido e 

justo é tarefa de todos. 

 

 

 



     Quando digo todos, incluo a nossa valorosa população, nossos 

empreendedores, servidores públicos e os agentes públicos aqui 

já mencionados. 

 

     Deus nos dê saúde e sabedoria para continuarmos caminhando 

juntos pelo nosso Amapá. 

 

Macapá, AP, Palácio do Setentrião, em 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

 


