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MENSAGEM DE GOVERNO N. 006/2022 – 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, 

 

     Como acontece todo início de Ano Legislativo, inauguro o mesmo, 

Prestando Contas à essa Assembleia Legislativa, das ações desenvolvidas 

pelo Poder Executivo Estadual. 

 

     Não cumpro um ato meramente formal, mas, pela satisfação de ter sido 

eleito quatro vezes governador do Estado do Amapá, pelo voto de 

confiança dos amapaenses, fato que me orgulha bastante, e em 

contrapartida, fico muito agradecido pelo feito. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     Diante de tamanha gratidão, presto contas abrangendo, os três 

anos do meu quarto mandato à frente do Governo do Estado do 

Amapá, ou seja, dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, respectivamente, 

por meio das políticas públicas traduzidas em programas e ações 

(atividades ou projetos) executadas com base no PPA AP 2020 2023. 

      



     Tenho a convicção que não fiz tudo. Contudo, tudo o que esteve ao 

meu alcance e da minha equipe, foi feito com muito zelo e dedicação, 

cujo legado, contribuirá para aperfeiçoamentos, visando entregar 

bens e serviços cada vez melhores para a nossa sociedade. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

      Foi possível nos últimos três anos, levar em frente o esforço de 

construção de uma estratégia e um modelo de desenvolvimento, 

“Caminhos para o Desenvolvimento do Amapá”, que tivesse como 

referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 

Organização das Nações Unidas.  

     Tal fato ensejou parcerias estratégicas com várias instituições e 

organismos multilaterais, resultando na criação de instâncias regionais – 

Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, fórum 

importantíssimo na resolução de problemas e soluções conjuntas 

voltados para os estados da Região Norte do Brasil. 

     As ações de Governo têm sido pautadas por um esforço político, 

determinado a consolidar uma agenda integrada de desenvolvimento de 

ordem socioeconômica e ambiental, buscando uma governança 

sustentável, respeitando toda a diversidade e heterogeneidade do Estado. 

 

     Nesse sentido é que todas as ações governamentais, foram definidas no 

Plano Plurianual do Governo do Estado do Amapá, PPA 2020 2023 

que congrega, de forma articulada, Diretrizes de governo, Objetivos, e 

Metas Prioritárias elencadas nos programas. 

 

     Neste Plano, avançamos no aperfeiçoamento quanto a sua elaboração, 

haja vista que foram introduzidas novas técnicas mais avançadas de 

elaboração deste instrumento de planejamento, bem como também, 

inovações, alicerçado no investimento do Governo, em parceria com os 

outros Poderes, no valor de  R$ 9 milhões de reais, com desembolso final 

deste investimento, até o final de 2022,  na aquisição de um novo sistema 

tecnológico auxiliar (SIAFE), que substituiu o antigo SIPLAG. 

 

 

 

 



 

     As inovações, ficaram por conta, por exemplo, do portal “PPA 

Interativo”, que disponibilizou à população amapaense, a participação em 

tempo real, por meio de sugestões que foram incorporadas no PPA 2020 

2023, e o seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável do Milênio - ODS/ONU/Agenda 2030. 

  

     De outro lado, ainda nas inovações, temos mantido a quantidade de 

programas e de ações de governo, ajustando-os à realidade 

orçamentária e financeira do Estado. 

 

     Consolidamos de forma definitiva no exercício de 2021, sendo iniciado 

no segundo semestre de 2017, o funcionamento do módulo de 

Acompanhamento mensal de Programas e Ações (atividades ou 

projetos), diretamente no SIAFE/GEA, por meio da figura de 

gerentes, nomeados (as) por ato do gestor (a)  do órgão de governo, cuja 

ferramenta, tem sido de fundamental importância  para  a 

transparência do gasto público, junto à população e aos órgãos de 

Controle Interno e Externo, sem contar que se constituíram no  

balizamento para o estabelecimento das metas prioritárias  dos 

programas vigentes. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

      Entendo que a responsabilidade na Gestão Fiscal, não pode prescindir 

do planejamento, da transparência, e do controle, sendo que sem esses 

instrumentos, não haverá condições objetivas de programar a execução 

orçamentária e atuar no sentido de alcançar as metas prioritárias do 

Governo. 

 

     Em 2019, ao tomar posse no quarto mandato como Governador do 

Estado do Amapá, as circunstâncias que se apresentaram, estavam mais 

favoráveis, do que as encontradas por mim, no início do terceiro mandato 

iniciado em 2015. 

 

     Naquele terceiro mandato, me deparei com um país em uma situação 

financeira bastante difícil, observando-se pela ótica econômica, financeira, 

e das instituições públicas e da classe política. 



     Cabe lembrar as movimentações populares verificadas no final de 2013, 

que se configurou em um alerta da população brasileira, chamando a 

atenção das autoridades nacionais, para os graves problemas, que iriam 

perdurar nos anos de 2014, 2015, 2016 e até o primeiro semestre de 2017. 

     Esses problemas, que lembramos com muito desagrado, dentre eles, 

cito os mais preocupantes: A volta da inflação com dois dígitos, déficit 

acentuado nas contas do Governo Federal e falência de Estados e 

Municípios. 

     O cenário do início de 2015, bastante caótico, proporcionou um   

colapso econômico e fiscal, tendo forte impacto nas finanças públicas da 

União, dos Estados, e dos Municípios, notadamente por uma drástica 

redução de receitas, desemprego, e endividamento das famílias brasileiras.  

 

     Diante dessa situação desfavorável, e sempre contando com o apoio 

decisivo dessa Assembleia Legislativa, encaminhei em forma de projeto de 

lei, medidas administrativas, visando à redução, fusão e ou extinção de 

órgãos públicos, principalmente da área meio, que tem um peso maior 

no custo de manutenção da máquina governamental, corte de cargos 

comissionados, contratos administrativos e gerências de projetos, 

redução em 20% no valor das gratificações mais altas, e mudança de 

data no pagamento dos servidores estaduais,  transferindo para  os 

melhores dias de acréscimo da receita estadual, entre, outras medidas.  

 

     Ainda complementando essas iniciativas no combate àquele cenário 

difícil, e com o apoio dos demais Poderes, criamos o Comitê de Controle 

e Qualidade de Gastos do Governo, instância incumbida do 

acompanhamento das receitas e despesas, ancorado em  um amplo ajuste e 

controle fiscal, executando um orçamento de acordo com a possibilidade 

do desembolso financeiro, como forma de otimizar os recursos disponíveis 

em áreas governamentais essenciais, como Saúde, Educação, Segurança 

e Inclusão Social. 

 

     Nesta decisão, tive a sensibilidade em não incluir no 

contingenciamento, programas e projetos prioritários do Governo, em 

andamento, das áreas da Saúde, Educação e Segurança por exemplo, 

executados com recursos do Tesouro, como os oriundos de emendas 

parlamentares federais. 

 



     O Governo do Amapá, no período de 2015 a 2018, registrou uma 

frustação de receitas arrecadadas e transferidas, no valor de R$ 1 bilhão e 

623 milhões de reais. 

 

     Mesmo com esta situação difícil, o Governo se manteve firme em seus 

propósitos, mantendo programas e ações essenciais, cumprindo os 

percentuais mínimos constitucionais na aplicação de recursos da Saúde e 

Educação, pagando em dia servidores estaduais, inclusive o décimo 

terceiro salário, progressões funcionais, e findando o período na certeza de 

que as medidas tomadas, foram certas para amenizar os efeitos da crise, e 

melhorar a vida dos amapaenses.  

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     As iniciativas e reformas iniciadas no Governo Temer, a partir do 

segundo semestre de 2017, e as verificadas no exercício de 2018, entre 

elas, a sanção da Lei do Teto de Gastos Públicos e  a Reforma da 

Previdência, contribuíram para uma reação positiva do mercado 

financeiro nacional, e internacional, melhorando a confiança dos 

investidores, afastando-nos cada vez mais da crise econômica. 

 

     Esse cenário, de certa forma, se reflete nos Estados, incluindo o Amapá, 

pois em 2019, com a posse dos governadores, e um novo mandatário no 

Palácio do Planalto, eleito pela maioria dos brasileiros, a população de um 

modo geral, referenda novos programas de governo, na esperança de 

melhorias em termos  econômicos e sociais para o Brasil. 

     As reformas anunciadas pelo novo governante nacional, indicavam um 

novo divisor de águas para a nova fase do crescimento econômico e bem 

estar dos brasileiros. 

     Nesse clima, iniciei 2019, orientando as equipes de planejamento e 

fazenda, no sentido de manterem o foco na recuperação fiscal do Governo, 

assim como, propondo junto à União Federal, com êxito, a negociação do 

alongamento da dívida pública estadual junto ao BNDES. 

 

 

 

 



 

     Visando fortalecer as ações de Planejamento e da Fazenda,  acordamos 

em cooperação junto ao BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID, por intermédio da SEFAZ, no final de novembro de 2019, 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, incluindo ainda,  a criação de uma 

carteira de Projetos de Investimento para o Estado.  

 

     Serão investidos pelo BID, no PROFISCO II, até o final de 2023, cerca 

de R$ 120 milhões de reais. 
  

     Nesta linha de iniciativas, e sempre acreditando que as riquezas naturais 

do Estado devem ser exploradas com racionalidade e equilíbrio ambiental,  

efetivamos em 2019, o programas Tesouro Verde, cujos avanços, 

proporcionaram reconhecido destaque em  inovação em  âmbito nacional e 

internacional, colocando o  Amapá,  como primeiro  estado emissor de um 

título de serviços  por exploração de área pública florestal, devidamente 

registrados na bolsa de valores brasileira.  

 

     Atualmente, foram arrecadados cerca de R$ 600 mil reais, provenientes 

desses serviços.   

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
 

     No início de fevereiro de 2021, na abertura do ano legislativo, e na 

ocasião, Prestando  Contas à essa Casa de Leis do exercício de  2020, 

relatei com muita tristeza, um evento, a pandemia do COVID 19, talvez 

o mais perverso dos últimos tempos em nível mundial, o qual deixou ao 

final daquele ano, e prosseguindo em 2021, muitas perdas humanas,  

sequelas irreparáveis, e dificuldades econômicas e sanitárias, para o seu 

enfrentamento, e que graças à união de esforços dos entes públicos, 

estamos conseguindo controlar, por meio da vacinação da população 

brasileira. 

     Indiscutivelmente, o ano de 2020 surpreendeu todo o planeta com a 

pandemia do novo CORONAVÍRUS. 



     Inesperados e enormes desafios apresentaram-se ao Governo e à 

realidade amapaense, afetando nossas a vidas.  

     Os desafios no combate à pandemia, exigiram do Governo do Estado a  

sensibilidade, principalmente para as populações mais vulneráveis, ou 

melhor, àqueles que mais necessitavam da atenção do Poder Público, 

exigindo que todo o Governo se mobilizasse para uma atuação ainda mais 

coordenada, integrada e efetiva, com a colaboração das Senhoras e dos 

Senhores Parlamentares, como constitucionalmente previsto. 

     Após março de 2020, com o avanço da pandemia do COVID, e como 

forma de resguardar nossa população do contágio em massa, tomei várias 

vezes, por decreto ao longo de 2020 e posteriormente em 2021, medidas 

protetivas, como proibição de atividades públicas e privadas não 

essenciais, em favor das essenciais, (Saúde, Segurança e Inclusão 

Social), inicialmente, redução de circulação de veículos e de pessoas, por 

período de 10 (dez) dias,  visando proteger a vida dos amapaenses. 

     Foi um período muito difícil. Com o fechamento das principais 

atividades privadas em função da pandemia, por todo o primeiro semestre 

de 2020, as consequências se refletiram na receita total do Governo. 

     Entre os meses de março e junho do ano acima, a arrecadação 

própria do Estado, cujo peso concentra-se no ICMS e IPVA, registrou 

uma queda de R$ 238 milhões de reais, se comparado ao mês de julho 

do mesmo ano, quando estes impostos deram sinais de recuperação. 

     Por seu turno, a receita transferida por meio do FPE, também sofreu 

uma grande retração no valor de R$ 1 bilhão e 290 milhões de reais, 

por todo o exercício de 2020.  

     A retração dessa transferência federal seria mais danosa para o Amapá, 

se não fosse o esforço do então Presidente do Senado Federal, senador 

Davi Alcolumbre, que por meio do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Corona vírus/PLP 39/20, prestou auxílio financeiro  

a Estados e Municípios para o combate à pandemia da covid-19. 

     Visando fazer face ao enfrentamento da pandemia, não me restou outra 

alternativa, senão destinar grande parte do orçamento do Governo, para o 

enfrentamento da doença. 

 

 



 

     Em 2020, foram desembolsados nos serviços essenciais do Governo, 

R$ 1 bilhão e 31 milhões de reais, sendo na Saúde, R$ 921 milhões e 

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

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

    Tendo em vista os  decretos governamentais para o  isolamento social, 

visando reduzir o contágio da COVID, e preocupado com as famílias de 

baixa renda, público alvo dos programas sociais do Governo, e com o 

auxílio dessa Assembleia Legislativa, por meio de projeto de lei, foram 

aprovadas no exercício de 2020, as seguintes medidas, visando 

minimizar os impactos sócio econômicos gerados pela pandemia: 

 

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

atender famílias em vulnerabilidade social, sendo beneficiadas 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, no 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 perdurou 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 COVID19, enquanto perdurou 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 

novembro, 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. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Findando o ano de 2020, mais precisamente no dia 03 de novembro, o 

Estado foi surpreendido com um apagão no fornecimento de energia 

elétrica, por 05 (cinco) dias seguidos, prejudicando diretamente 13 

(treze) dos 16 (dezesseis) municípios do Amapá, incluindo a nossa 

capital Macapá. 

     Diante dessa grave situação, e de imediato, envidei esforços junto à 

bancada federal, por intermédio dos senadores David Alcolumbre e 

Lucas Barreto, procurando alternativas para a resolução do problema no 

menor espaço de tempo possível, visando amenizar o sofrimento da 

população amapaense. 

     Conseguimos sensibilizar o Governo Federal por meio do ministro de 

Minas e Energia,  no convencimento ao Presidente da República, o qual 

enviou uma PEC ao Senador Federal, aprovando o valor de R$ 80 milhões 

de reais para a CEA, visando não emitir faturas aos consumidores em 

todo o Estado, referente ao mês de novembro de 2020, atingido pelo 

apagão de energia elétrica. 

     O exercício de 2021, foi uma extensão de 2020. Digo isso porquê em se 

tratando de pandemia da COVID 19, e em que pese os esforços conjuntos 

dos governos federal, estadual e municipal, no enfrentamento do grande 

mal, o mesmo  avançou de forma mais agressiva, registrando nos  

primeiros meses de 2021, em média diária, 4 mil mortes em todo o 

país, proveniente da pandemia. 

     O Governo do Estado, se manteve na mesma linha adotada em 2020, ou 

seja, respeitando a ciência, e adotando medidas de isolamento social, 

sempre com base em estudos oriundos dos órgãos competentes, 

apoiadas pelos demais Poderes Constituídos do Amapá, e criando 

alternativas compensatórias para manter longe de aglomerações, as 

pessoas. 



      Em janeiro de 2021, antecipei a abertura do Orçamento Estadual, 

destinando R$ 20 milhões de reais, para a aquisição de vacinas. 

     Na segunda semana de março, novamente com o apoio dessa Egrégia 

Casa de Leis, adotei novas medidas fiscais, sociais e econômicas, visando 

proteger a vida e a economia, totalizando  uma injeção na economia do 

Estado de cerca de  R$ 179 milhões de reais, visando compensar as 

perdas financeiras que a população em geral, empreendedores e pessoas de 

baixa renda tiveram com os decretos de restrição social.  

     Essas medidas, abrangeram setores vitais da nossa economia, 

destacando-se: 

a) Pagamento dos meses de março e abril da tarifa social de água, 

beneficiando mais de 16 mil famílias e pequenos negócios, no valor 

de R$ 720 mil reais; 

b) Aporte de R$ 4 milhões na CEA para pagamento de 2 meses da 

conta de energia elétrica para 20 mil famílias de baixa renda; 

c) Antecipação do 13º salário do programa Renda para Viver 

Melhor, no valor de R$ 1 milhão e 400 mil reais; 

d) Auxílio emergencial para as famílias do programa Renda Cidadã 

Emergencial, em parcela única de R$ 300 reais, beneficiando 7 mil 

e 800 famílias, no montante de R$ 2 milhões e 300 mil reais;  

e) Auxílio Jaleco para os profissionais da Saúde, importando em R$ 3 

milhões de reais; 

f) Programa + Visão: Aporte de R$ 5 milhões de reais, para a 

realização de mais 5 mil cirurgias oftalmológicas, com recursos do 

Tesouro Estadual e de emenda do senador Davi Alcolumbre; 



g)  Refis Verde: Regularização tributária, alcançando 292 empresas dos 

diversos setores empresariais; 

h) Prorrogação do pagamento do IPVA, inclusive para a parcela única 

com desconto de 20%; 

i) No programa Amapá Mais Forte, foram aportados para o acesso ao 

crédito por meio da AFAP, R$ 15 milhões de reais, sendo 3 milhões 

para um fundo garantidor, viabilizando a flexibilização de garantias 

para os micros e pequenos negócios, R$ 4 milhões para o FRAP e , 

R$ 7 milhões de reais, para as diversas linhas da AFAP; 

 

j) Ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foram destinados 

R$ 7 milhões e 300 mil reais; 

 

k) Redução da carga tributária do ICMS do óleo diesel, de 25% para 

17%; 

l) Redução da carga tributária do ICMS de bares e restaurantes, de 18% 

para 2%; 

m) Prorrogação de validades de certidões, licenças e alvarás; 

 

n) Manutenção de 376 leitos exclusivos para tratamento da covid-19, 

sendo 224 clínicos e 152 de UTI; 

 

o) Incorporação de Três usinas de oxigênio, na UBS Santa Inês Macapá, 

na UPA de Laranjal do Jari e no Hospital de Oiapoque; 

 

p) Adesão de 450 mil doses da vacina Sputnik V. 

 

q) Antecipação para início de maio, do décimo terceiro salário do 

servidor estadual, com desembolso no valor de R$ 95,5 milhões de 

reais; e  

 

r) Criação de 02 (duas) ações emergenciais no PPA 2020 2023, para 

apoiar transportadores escolares, bares, restaurantes, ambulantes, 

entre outros, sendo pagos R$ 2 milhões de reais a esses 

beneficiários. 

 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1304/funcionamento-da-3-ordf-usina-de-oxigenio-vai-garantir-cobertura-do-abastecimento-em-todo-o-estado


     Todas essas medidas, incluindo as de 2020, deram novo ânimo 

econômico ao Estado, e a partir do segundo semestre de 2021, com o 

avanço da vacinação e a volta gradativa das atividades públicas e 

privadas, notou-se a recuperação da economia brasileira e dos Estados e 

Municípios. 

 

     A recuperação fiscal do Governo, se consolidou no último 

trimestre de 2021, tendo como ponto positivo, o fim do 

parcelamento dos salários dos servidores do Estado, os quais 

recebem integralmente seus salários no final do mês. 

 

         O repasse das cotas partes do ICMS e IPVA, devida aos os 

municípios, foram mantidas, sendo repassadas aos mesmos, no período de 

2019 a 2021, R$ 930 milhões de reais. 

 

 Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     A modernização na área de Administração Geral do Estado, sempre 

esteve nos planos do Governo, pois comporta os grandes contratos 

corporativos, as divulgações oficiais, a folha de pagamento, e o 

abastecimento diário de veículos da gestão, entre outras atividades.  

 

     Entre os exercícios de 2019 a 2021, avançamos bastante em termos de 

inovação neste setor, com destaque para a implantação e funcionamento do 

Sistema Eletrônico de Abastecimento de combustível por meio do 

“Cartão Combustível”, eficiente e eficaz, funcionando 24 horas, 

reduzindo e produzindo economicidade no produto. 

 

     Em se tratando de Patrimônio, implantamos a sua plataforma 

eletrônica, com módulos integrados de Gestão de Compras, Contratos, 

Patrimônio e Almoxarifado, registrando-se avanços efetivos na 

customização, quanto a utilização desses módulos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     O “Governo Digital”, programa implantado e administrado   no  

PRODAP, e fazendo uma interface com as unidades  Super Fácil, também 

é um bom exemplo de inovação nesta área, pois investimos nos últimos 

03 anos, R$ 14 milhões e 200 mil reais, em uma nova plataforma digital, 

“Portal de Serviços do Amapá”, colocando à disposição da população, 

200 serviços em tempo real, de grande utilidade pública, como consultas,  

extração de guias para pagamentos, boletos, agendamentos, e demais 

procedimentos, reduzindo os atendimentos presenciais, inclusive por conta 

da pandemia do COVID. 

 

     Nesta modalidade de serviços remotos, incluindo os presenciais, foram 

registrados 2 milhões e 844 mil atendimentos, em todo o Estado.  

 

     Em 2019, mais um desafio foi posto ao Governo. Transformar a 

Defensoria Pública do Amapá, em mais um Poder constituído do 

Estado. 

 

     Pela nova legislação que rege esta matéria, Emenda Constitucional n. 

45/2004, às Defensorias Públicas, lhes foi garantido a autonomia funcional 

e administrativa, bem como iniciativa de proposta orçamentária nos limites 

da LDO e da LOA.  
 

     Em obediência à legislação, sancionei, no final de 2019, a Lei que 

reorganizou esta instituição, garantindo-lhe a autonomia orçamentária e 

financeira, além de ampliar o atendimento gratuito para a população 

amapaense. 

 

     Atualmente, dispomos de uma Defensoria Pública mais forte, com 50 

novos defensores concursados e efetivos, para o exercício da função. 

 



      
CONSELHO GESTOR DO COMITÊ DE GASTOS DO GOVERNO DO AMAPÁ. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     Em minhas Gestões, sempre acreditei e implantei ações que buscassem 

a valorização do servidor público, pois o mesmo representa o elo entre 

as demandas da população e a oferta dos serviços do Governo, 

traduzindo-se em atendimentos qualitativos, prestados por esses 

servidores. 

 

     Seguindo este raciocínio, estamos trabalhando na modernidade desses 

serviços ofertados, introduzindo novas ferramentas de trabalho, tornando-

os cada dia mais dinâmicos e menos burocráticos.  

 

     Essa é a missão dos novos servidores que prestam esse atendimento, 

assim como os novos empossados. Colaborar com excelência e inovação 

na administração do Amapá. 

 

 

 

 

 



 

 

     A Política de Gestão de Pessoas, teve como estratégia a valorização 

dos servidores públicos, abrangendo esforços em diversas áreas de 

formação, preparação de gestores (as), equacionamento dos passivos 

trabalhistas, pagamento de progressões funcionais, e renovação do quadro 

desses servidores, mediante concurso público.  

 

     Nessa estratégia de ação, implantamos o Programa de Valorização 

dos Servidores do Estado do Amapá, ofertando 40 vagas para inscrição 

no Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, cujos 

concluintes estarão mais capacitados para o desempenho de suas 

atividades profissionais. 

 

     De 2019 a 2021, foram empossados 1.099 novos concursados, 

beneficiando todas as áreas do governo.  
      

     No exercício de 2022, foram autorizados mais 09 concursos públicos, 

abrindo 3.110 vagas, cobrindo os setores Econômico, Social e da Defesa 

Social do Governo. 

 

    No final de dezembro passado, criei duas comissões específicas para 

trabalharem nos editais dos concursos do Corpo de Bombeiros e da 

Polícia Militar, sendo que para estas áreas militares, serão ofertadas 250 

vagas.  

 

 



 

ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS CONCURSADOS (AS) E EMPOSSADOS (AS) EM 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

                      EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 



                                               EDUCAÇÃO 

 
ALUNOS (AS) DO ENSINO MÉDIO NOVO SABER EM TEMPO INTEGRAL. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados: 

     Por meio de uma Educação de qualidade em todos os níveis de 

ensino, as pessoas tem melhores oportunidades de colocação no 

mercado de trabalho, e consequentemente melhorar sua condição de 

vida.  

     No cumprimento à constituição federal e estadual, e no tocante aos 

percentuais mínimos destinados à Educação, no período de 2019 a 2021, 

com as dificuldades orçamentárias e financeiras persistentes, conseguimos 

executar nessa área de vital importância para a população amapaense, R$ 3 

bilhões e 600 mil reais, por meio dos programas Amapá Educando, 

Assistência ao Educando e Cooperação Nacional e Internacional para 

o Desenvolvimento da Educação. 

 

 

 

 

 

 



 

     Por intermédio desses investimentos, implantamos e executamos nos 

últimos 03 (três) exercícios, projetos inovadores, democráticos e até então 

inéditos, em nossa Educação, entre os quais cito: Eleição direta para 

diretores de escolas, fortalecendo a autonomia da gestão escolar; 

Ensino Médio Novo Saber – em Tempo Integral, Gestão 

Compartilhada das Escolas, com órgãos militares, como o Corpo de 

Bombeiros e a Polícia Militar, Regime de Colaboração com os 

Municípios, e por último o projeto Escola Verde. 

     Na modalidade de ensino Novo Saber em tempo integral, que 

estimula nos educandos o protagonismo de iniciativas, está sendo pago, 

como incentivo, uma bolsa de R$ 500 reais mensais, aos professores 

dessa modalidade.  

     Neste ensino, foram atendidas 23 escolas, beneficiando 6.693 alunos, 

alcançando 09 municípios em todo o Estado. 

     No projeto de Gestão compartilhada com órgãos militares, 

registramos 04 escolas atendidas, e 2.839 alunos inseridos. 

     O Regime de Colaboração firmado entre o Governo do Estado e os 16 

municípios, representa a união de esforços para a melhoria dos resultados 

da aprendizagem dos estudantes amapaenses, do primeiro ao quinto ano 

escolar. Neste projeto, todas as escolas foram atendidas com materiais 

didáticos, beneficiando 72.525 alunos em todo o Estado. 

     Ainda, no projeto Escola Verde, que valoriza o uso racional de água, e 

reutilização e reciclagem de material, foram contempladas 60 escolas, 

beneficiando 17.460 alunos.  

     O programa “Amapá Jovem”, avançou bastante nesse período, sendo 

que nesses avanços, cito a parceria com o PRONATEC do Governo 

Federal, que proporcionou a formatura de 50 novos alunos, oportunizando 

aos mesmos a possibilidade de colocação no mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 



 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 

 
     A pandemia do COVID 19, como citado anteriormente, prejudicou 

bastante os três níveis de ensino em todo o Estado, haja vista os decretos 

de isolamento, suspendendo as atividades presenciais não essenciais, entre 

estas o Setor Educacional. 

 
     Visando minimizar os impactos do isolamento dos alunos, por conta da 

pandemia, criei o Programa Merenda em Casa, como estratégia de 

garantir a segurança alimentar aos 128 mil estudantes da Rede 

Estadual de Ensino. 

 

     Inicialmente, desembolsamos R$ 7 milhões e 500 mil reais para a 

aquisição e distribuição de 920 toneladas de alimentos. 
 

      Outra iniciativa no combate à pandemia, foi a criação no PPA em 2021, 

da ação Incentivo COVID 19, em forma de auxílio financeiro aos 

transportadores escolares, devido também ao isolamento social. 
 

     Nesta ação, foram desembolsados, R$ 5 milhões e 500 mil reais.  
 

     As ações pedagógicas aos alunos, não foi esquecida, haja vista que 

ainda em 2020, foram criadas plataformas virtuais remotas, para interação 

entre alunos e professores, em tempo real, visando não perder de vez, o 

contato com a comunidade estudantil do ensino médio, no período mais 

agudo da pandemia. 

 

     Por iniciativa do Governo, em 2021, e aprovação dessa Assembleia 

Legislativa, sancionei o Projeto de Lei que torna obrigatório o uso do 

Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc), por todos os 

profissionais da Rede Escolar Amapaense.  

 

     Esta iniciativa, tornará a gestão da Rede Estadual de Ensino, mais 

precisa e transparente, por meio da alimentação no SIGEDUC das 

informações escolares. 

 

     Não descuidamos do suporte aos professores que de forma abnegada, 

transmitem seus conhecimentos aos nossos alunos. 

 

http://sigeduc.ap.gov.br/sigeduc/public/home.jsf


 

  

     Concentramos esforços para construir e inaugurar no menor prazo de 

tempo possível, o Super Fácil da Educação, nas dependências da SEED, 

constituído de um ambiente moderno, ofertando serviços de interesse da 

comunidade educacional, cujos atendimentos somaram mais de 146 mil, 

até o final de 2021. 

 

     Nesta linha de apoio aos profissionais da educação, criamos o Centro 

de Valorização da Educação, que entre outras finalidades, promove 

formação continuada para o aperfeiçoamento da profissão, assim como,  

atendimentos voltados para a saúde e bem estar desses profissionais, como 

ouvidoria e consultas especializadas com clínicos gerais, psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. 

     No final de dezembro de 2021, por meio de um projeto de lei 

complementar de minha iniciativa e aprovado por essa Casa de Leis, 

realizamos de fora inédita, o pagamento do Abono do Fundo de 

Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), no valor individual de R$ 3.200 reais, com 

desembolso de R$ 35 milhões de reais, beneficiando, 11.031 servidores 

estaduais da Educação, entre professores, pedagogos, técnicos e 

auxiliares. 

     Os investimos na Rede física Educacional do Estado, continuaram, por 

meio da manutenção predial, construção e reforma de escolas, mesmo com 

o avanço da pandemia.  

     Nos exercícios de 2019 a 2021, foi dada a manutenção predial 

corretiva em 124 escolas dos ensinos médio e fundamental, e 

reformadas outras oito, dentre as quais, citamos 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, a escola municipal Raimunda Lobato dos Santos,  em 

Pracuúba, a escola Pedro Maciel Filho, em Macapá,  na comunidade 

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

     Em 2022, daremos andamento em mais sete obras, dentre construções 

e reformas de escolas, de ginásios de esportes e quadras poliesportivas, 

com prazo de entrega, até o final deste exercício. 

 



 

 
ESCOLA BARÃO DO RIO BRANCO TOTALMENTE REFORMADA - 2021 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAÚDE PÚBLICA 

 

                         SESA REALIZANDO IMUNIZAÇÃO DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS – 2021. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     A Saúde, à exemplo da Educação, estão entre as principais políticas 

públicas mundiais.  

     São elas que podem garantir um mínimo de igualdade entre as 

populações.  

     Prover Saúde Pública de qualidade no Amapá, significa garantir e 

respeitar a dignidade de cada cidadão que integra e constrói a 

sociedade amapaense. 

     Seguindo este raciocínio, avanço com firmeza junto com a minha 

equipe de Governo, buscando entregar bens e serviços humanizados e 

universalizados, que satisfaçam com efetividade nossa comunidade. 

     Nos exercícios de 2019 a 2021, foram destinados e executados no Setor 

da Saúde do Estado, R$ 2 bilhões e 800 milhões de reais, dos quais, 524 

milhões e 300 mil reais, foram gastos no enfrentamento da pandemia 

do COVID, nos anos de 2020 e 2021, respectivamente. 



 

 

     Esse montante investido, refletiu-se positivamente nos atendimentos 

médicos especializados normais na Rede de Saúde, que são expressivos, e 

vêm sendo atendidos à contento. 

     Com o objetivo de melhorar esses atendimentos, introduzimos 

melhorias, como a centralização na marcação de consultas de forma 

remota e em tempo real, cujos efeitos foram notados na redução de filas 

presenciais, dando mais celeridade ao processo e mais conforto aos 

usuários desses serviços. 

     Nos anos de 2019 a 2021, contabilizamos cerca de 5 milhões e 747 mil 

atendimentos na Rede de Urgência e Emergência em todo o Estado, 

dentre procedimentos, coletas, análises clínicas, consultas, cirurgias, 

entre outros atendimentos médicos especializados.  

     A pandemia do COVID 19, iniciada em março de 2020, pressionou 

sobremaneira a estrutura de Saúde do Amapá. 

     Nenhum ente público, privado e nem as pessoas em todo o mundo, 

estavam preparados para o combate do vírus. 

     Visando agir no menor tempo possível no enfrentamento dessa doença, 

em 2020, envidei esforços, os quais resultaram na criação em todo o 

Estado, em 11 centros para tratamento da pandemia e 480 leitos 

hospitalares nas modalidades adultos e pediátricos, sendo 200 leitos, 

específicos no Hospital Universitário, e o restante desses leitos,  criados 

em 2021. 

     Em relação a criação emergencial do Hospital Universitário, mais uma 

vez quero agradecer o apoio decisivo do então presidente do Senado 

Federal, Davi Alcolumbre, que sempre esteve de portas abertas para 

auxiliar o Amapá no combate da pandemia. 

     A experiência em lidar com a pandemia do COVID 19, em 2020 e 

2021, exigiu muito esforço e dedicação do Governo, numa atuação 

conjunta e ordenada com todos os órgãos pertencentes as atividades 

essenciais do Estado. 

 



 

    Criei instâncias colegiadas para o monitoramento da propagação do 

vírus, como o Conselho Estadual de Saúde (COESP) e o Comitê 

Científico, que em atuação conjunta, embasaram todas as decisões 

governamentais em relação às medidas de isolamento social. 

    Como resultado dessas ações, e com muita eficácia, a vacinação 

alcançou mais de 90% da nossa população vacinável, fruto da 

distribuição pelo Governo, em mais de 1 milhão de doses de vacinas 

em todo o Estado. 

     A queda na redução dos contágios e por conseguinte das perdas 

humanas, resultou no fechamento do Hospital Universitário, bem como a 

desativação de seus leitos de UTI para tratamento da COVID, sendo que a 

taxa de ocupação desses leitos, sem casos graves, está na média aceitável 

segundo os órgãos de Saúde do Governo. 

    O programa Mais Visão Amapá, que realiza o atendimento de 

pessoas de baixo poder aquisitivo nos procedimentos cirúrgicos para 

recuperação da visão, superou todas as expectativas do Governo, graças 

ao trabalho dedicado e sério dos profissionais envolvidos, por meio da 

parceria firmada entre o Poder Público, e a instituição dos Capuchinhos, 

entidade da sociedade civil organizada.  

    Em 2021, de acordo com o esse trabalho conjunto, foram realizados 270 

mil e 900 atendimentos, em consultas, cirurgias e acompanhamento pós 

cirúrgico, em todo o Estado, inclusive nas aldeias indígenas e 

comunidades ribeirinhas.  

     Nesses atendimentos, destaco 36 mil e 398 cirurgias de catarata. 

     Por meio do programa, o Governo investiu nessas ações, R$ 8 milhões 

e 400 mil reais, sendo, R$ 6 milhões e 520 mil, provenientes de emenda 

federal do Senador Davi Alcolumbre. 

 

 

 

 

 



Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Os problemas enfrentados em 2020 e 2021 na área da Saúde, relatados 

por mim anteriormente, não abateram os planos e realizações do Governo, 

que, ao final desses três anos, conseguimos realizar algumas entregas 

positivas, neste Setor, como: 

a) Reforma da Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em 

Oncologia – UNACON, iniciada em dezembro de 2020, e entregue 

para a população no primeiro semestre de 2021, traduz-se em 

equipamento público de saúde de suma importância, haja vista ser um 

espaço acolhedor, moderno, estruturado com enfermarias de 

observação, contendo 10 leitos e 10 poltronas, sala com 03 leitos de 

estabilização para pacientes críticos e/ou graves, pronto 

atendimento para situações de urgência e emergência em 

oncologia, quimioterapia, consultórios médicos para atendimento 

ambulatorial, entre outros; 

b) Início da primeira etapa das obras de ampliação e revitalização do 

Hospital de Emergências (HE), referência no atendimento à Saúde de 

alta e Média Complexidade, estando com 90% da estrutura 

concluída;  

     Ao final da obra, o HE será equipado com 114 leitos, 19 enfermarias, 

10 postos de enfermagem, necrotério, escadas, elevadores, rampa de 

acesso, estrutura de abastecimento de água potável, tratamento de 

esgoto, além da ampliação da subestação e gerador de energia elétrica.  

     Ressalto que esta revitalização, é trabalho do Senador Lucas Barreto, 

por meio de emenda no valor de R$ 7 milhões de reais.      

c) Investimento no HCAL em mais de R$ 2 milhões de reais, recursos 

provenientes do Tesouro Estadual, na aquisição de 4 aparelhos para 

exames de endoscopia e colonoscopia, que irão fortalecer os serviços 

prestados à população; e  

d) Ampliação do Hospital Estadual de Santana (HES), com 

investimento de RS 25 milhões de reais, proveniente de emenda do 

senador Davi Alcolumbre, com prazo de entrega para o final de 

2022, avança dentro do cronograma de execução, e após sua conclusão, 

ofertará 214 leitos hospitalares, nas diversas especialidades médicas. 



Ainda na área da Saúde, em 2022, estão previstas as seguintes 

entregas: 

a) Construção do hospital Estadual da Criança e do Adolescente 

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

R$ 47 milhões de reais, recursos exclusivos do Tesouro Estadual.  

As ordens desserviços foram emitidas no final de 2020; 

b) Construção do novo Pronto Socorro do Estado do Amapá, com 

capacidade para 160 leitos, nas unidades de urgência e 

emergência, fruto também de emenda federal do Senador Lucas 

Barreto, no valor de 25 milhões de reais.  

c) Construção de um Hospital para a Atenção Primária de Saúde 

de Alta Complexidade no Estado, em parceria com a  Prefeitura de 

Macapá, que contará com uma estrutura para atendimentos de 

urgência e emergência, obstétricos, ambulatoriais e internações 

clínicas, orçado em R$ 84 milhões de reais, com previsão de entrega 

à comunidade, até o final de 2023.  

 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 – 2021. 



 

ACOLHIMENTO NO PROGRAMA MAIS VISÃO AMAPÁ – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           INCLUSÃO SOCIAL - PROGRAMAS RENDA E LUZ PARA VIVER MELHOR 

 

PROGRAMA COMIDA EM CASA – 2021. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     A pandemia fez de 2020 um ano singular, que impôs grandes 

desafios, em escala mundial, para as sociedades e aos governos, com a 

necessidade de superação dos efeitos econômicos e sociais.  

     No Amapá, o Governo do Estado desempenhou papel fundamental na 

mitigação dos efeitos da crise, na condição de responsável por políticas 

públicas extraordinárias e de grande impacto social, voltadas à população 

mais vulnerável, principalmente com iniciativas como o Auxílio 

Emergencial, e o Programa Comida em Casa. 

     Nos exercícios de 2019 a 2021, os programas voltados para a Inclusão 

Social e Mobilização Social, registraram uma execução financeira no 

montante de R$ 311 milhões e 800 mil reais. 

 



     Os programas sociais Renda para Viver Melhor e Luz para Viver 

Melhor, fazem parte dos Benefícios de Prestação Continuada do 

Governo do Estado, no atendimento das famílias de baixa renda, na área 

de Inclusão Social. 

     Entre os anos de 2019 a 2021, foram desembolsados especificamente 

nesses programas, R$ 99 milhões e 120 mil reais, sendo 66 milhões e 89 

mil no programa Renda para Viver Melhor, e R$ 33 milhões e 31 mil 

reais, no programa Luz para Viver Melhor, respectivamente. 

     Os programas juntos, atendem mais de 10 mil famílias em todo o 

Estado, beneficiando 152 comunidades. 

     Para a mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do 

COVID 19, foram criados de forma emergencial o Auxílio Financeiro 

Estadual, e o Programa Comida em Casa, ambos,  voltados para  o 

público alvo dos programas acima mencionados, assim como para alcance 

de outras pessoas, que se encontravam em dificuldade financeira, 

ocasionada pelo isolamento social, em função do avanço da pandemia. 

     O Auxílio Financeiro Emergencial Estadual, como citado 

anteriormente, teve um desembolso de R$ 2 milhões de reais. 

     Quanto ao programa Comida em Casa, até o final de dezembro de 

2021, distribuiu 49 mil e 212 cestas básicas, perto do atingimento da 

meta, estipulada em 50 mil cestas, com investimento de R$ 17 milhões e 

600 mil reais, alcançando 76 comunidades em todo o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 

 

         PLANO RODOVIÁRIO ESTADUAL – PAVIMENTAÇÃO DA  RODOVIA  AP  070 – 2021. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     A Infraestrutura é uma área vital para o desenvolvimento 

socioeconômico de um país, estado ou de um município.  

 

     De 2019 a 2021, foram desembolsados R$ 436 milhões e 100 mil 

reais, para fazer frente aos serviços estruturantes, como abertura e 

manutenção de estradas, ramais, vicinais, construções e reformas de 

pontes, terminais rodoviários, pavimentação asfáltica, macrodrenagem, 

entre outras atividades importantes para o desenvolvimento do Estado. 

 

     Minha missão, enquanto Governador do Amapá, tem sido qualificar os 

bens e serviços dessa área. 

 

 

 

 



     Conforme o PPA em vigor, tenho perseguido as diretrizes e objetivos 

traçados para o Setor. 

 

     Temos avançado nas obras, procurando integrar modais rodoviários aos 

polos agropecuários e agrícolas do Estado, em harmonia com a logística de 

cada município. 

 

     Construir uma infraestrutura mínima que desenvolva o Estado, e nos 

tempos atuais, não é tarefa somente para o Governo. 

 

     Sob esta orientação, fomos buscar apoio na iniciativa privada por 

meio das parcerias e concessões públicas, visando a exploração de 

áreas governamentais em que o Estado não tem suporte financeiro 

para prover. 

     O Plano de Desenvolvimento Regional Integrado (PDRI), é o nosso 

guia maior, na implementação de ações de infraestrutura em todo o Estado. 

     Seguindo as diretrizes do PDRI, o Plano Rodoviário Estadual, cujos 

investimentos contabilizam mais de R$ 156 milhões de reais, dos quais, 

R$ 58 milhões,  são de emendas do Senador Davi Alcolumbre, junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional, contempla um dos projetos mais 

importantes do Governo nesta área, a duplicação da Rodovia Duca Serra 

(AP – 020), que em 2020, sofreu paralisações em virtude da pandemia do 

COVID 19. 

     No segundo semestre de 2021, as obras reiniciaram com abertura de 

duas novas frentes de trabalho no sentido Santana/Macapá, e a outra 

frente, no sentido Macapá/Santana, com serviços de terraplanagem, 

pavimentação asfáltica e correção de drenagem, até o Distrito do Coração. 

     Atualmente, as obras da segunda etapa da duplicação, estão bastantes 

avançadas, e concentram intervenções na ponte da Lagoa dos Índios, para 

a liberação das quatro pistas pavimentadas nas duas cabeceiras da ponte, e 

posterior à essa etapa, as mesmas serão sinalizadas, dando mais segurança 

aos usuários.  

     Essas intervenções na ponte da Lagoa dos Índios, levaram em 

consideração os impactos ambientais, que foram mitigados por meio de 

um projeto urbanístico idealizado pela SEINF. 



     Cabe ressaltar que ao término das obras nessa ponte, teremos 50 

metros de extensão, por 26 metros de largura, 4 pistas de rolamento e 

iluminação, totalizando um investimento de R$ 8 milhões de reais. 

     A previsão para conclusão da duplicação da Duca Serra, será até o final 

de 2022, à um custo de mais de R$ 50 milhões de reais, provenientes de 

recursos próprios e do BNDES, por meio do Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Estado. 

     Ao término de sua obra, essa rodovia melhorará o fluxo de veículos 

entre as duas maiores cidades do Estado, Macapá e Santana, alcançando 

também Mazagão, beneficiando mais de 200 mil pessoas. 

     Outra obra de grande importância para a mobilidade urbana do Amapá, 

diz respeito a integração da Rodovia Norte Sul à Rodovia Duca Serra. 

     O projeto para da construção e pavimentação da Rodovia Norte/Sul e 

seus acessos, se encontram em fase de licitação. 

     A obra contempla a pavimentação dos 7 quilômetros de extensão 

da rodovia, além de sinalização, iluminação, ciclovias e passeio 

público, e ainda a construção de dois viadutos, sendo um na Rodovia 

Duca Serra e outro na BR-210, ambos  serão executados em parceria 

com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), orçada em R$ 93 milhões e 300 mil reais, e também com o apoio 

do Senador David Alcolumbre, por meio de emenda federal. 

     Dando cumprimento ao cronograma do Plano Rodoviário Estadual, as 

obras de pavimentação da AP-070, avançam garantindo melhorias aos 

municípios de Itaubal, Cutias e Amapá, assim como aos distritos de São 

Joaquim do Pacuí e Macacoari, com um investimento de R$ 162 

milhões e 600 mil reais, em diversas frentes de trabalho. 

     Nesta etapa, foram realizados 14 km de pavimentação, restando 

36,5 km. 

     Ressalto que tais melhorias nesta região, tem impacto positivo, por ser 

considerada um grande celeiro na produção de grãos, proteína animal e 

derivados, além de atividades turísticas.  

 

 



 

     A reforma de pontes em madeira, também fizeram parte das ações do 

Plano Rodoviário Estadual, em se tratando das pontes de Santo Antônio 

da Pedreira, em Macapá, e Amapá Grande dos Miras, no município de 

Amapá, e de Anauerapucu, em Mazagão, e Lontra da Pedreira, as 

quais receberam serviços de revitalização no quantitativo de 238 m. 

     Prosseguimos também com a construção das pontes em concreto 

armado, nas localidades de Areia Branca e Cobra Preta, ao longo da 

Rodovia AP-070. 

     Destaco que essas estruturas estão entre as 7 pontes contempladas no 

Plano Rodoviário Estadual, que também prevê outros serviços em outras 

rodovias de responsabilidade do Executivo. 

     As duas pontes estão em fase de concretagem, que ao final da obra, a 

ponte Areia Branca terá 12 metros e meio de comprimento e a de Cobra 

Preta 14 metros, ambas com largura padrão de 4 metros e meio.  

     Outras duas pontes sendo construídas em concreto armado de grande 

importância para a trafegabilidade do Estado, diz respeito a ponte sobre o 

Rio Macacoari, na Rodovia AP-340, na vila Curicaca, e a da localidade 

do Corre Água sobre o Rio Piririm. 

     A ponte sobre o Rio Macacoari, ao final, terá 60 metros de extensão e 

11 metros de largura, e do Corre Água, cerca de 30 metros de extensão. 

     Em outra frente de trabalho, com serviços executados diretamente pela 

SETRAP, realizamos a   manutenção de rodovias e ramais em todo o 

Estado, no montante de 240, 5 km.  

     O Plano de Desenvolvimento Regional Integrado inclui ainda, a 

construção de quatro pontes e duas galerias em concreto ao longo da 

AP-070, como também de outras duas pontes em concreto nos 

municípios de Itaubal e Amapá, sobre os rios Macacoari e Meruoca, 

respectivamente. 

 

 

 

 



     Em etapas posteriores, o projeto irá avançar na pavimentação da 

Rodovia AP-110, no trecho entre São Joaquim do Pacuí e o município 

de Cutias do Araguari, totalizando 21,3 quilômetros, além da 

construção de pontes em concreto armado sobre o Igarapé do 

Garimpo e o Rio Gurupora. 

     O senador Davi Alcolumbre articulou e garantiu um aditivo de R$ 6 

milhões e 600 mil reais, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), para a continuidade dessas obras. 

 

PONTES EM MADEIRA DE LEI REFORMADAS – 2021 

 



 

ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 2021 



 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MACAPÁ – PLANO ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA – 2021. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Desenvolver o Amapá, requer ação conjunta de todos os entes da 

República. 

     Com esta visão, firmamos parcerias com todos os municípios do Estado 

em torno de um projeto de iniciativa do Executivo Estadual, denominado 

Plano de Mobilidade Urbana, com recursos exclusivos do Tesouro, 

composto de obras e serviços, como  macrodrenagem profunda, 

terraplanagem e pavimentação asfáltica,  sendo executados de forma 

direta pela SETRAP, cujos  trabalhos, alcançaram mais de 183 

quilômetros de vias em todo o Amapá, totalizando um investimento de  

R$ 184 milhões de reais. 

     No município de Macapá, foram executados cerca de 58 km de 

pavimentação asfáltica, no valor de R$ 60 milhões de reais. 

 

 



 

     Destaca-se nessa execução, a conclusão da duplicação da Avenida 13 

de Setembro, na zona sul de Macapá, com 1 km e 400 metros de 

extensão, recebendo serviços de macrodrenagem, pavimentação 

asfáltica, calçamento, canteiro central e meio fio, cujos serviços estão 

em fase de conclusão, faltando sinalização e iluminação.  

     O município de Laranjal do Jari, também recebeu atenção do Plano, 

atestando-se a revitalização de mais de 70% de suas vias urbanas, ou 

seja, a execução de 27 km de pavimentação, registrando-se um 

desembolso de 11 milhões de reais. 

     Em Santana foram recapeados 37,5 km de vias em todo o município, 

no montante de R$ 13 milhões de reais. 

     De igual forma, no município de Calçoene, as obras de mobilidade 

urbana do Plano, avançam na execução de 11 km de pavimentação 

asfáltica, para conclusão até o final do primeiro trimestre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 

   
CONJUNTO HABITACIONAL MIRACENA – 2021. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 
     Uma Infraestrutura social adequada, significa construir prédios 

públicos para a área Educacional, da Saúde, da Segurança, 

logradouros como praças, entre outros bons espaços, fundamentais 

para a saúde e bem estar da população. 

 

     Sempre empenhado nesta diretriz de governo, destinei nos anos de 2019 

a 2021, R$ 170 milhões e 700 mil reais, visando dotar o Estado de uma 

infraestrutura social, à altura dos amapaenses. 

     Além de cuidar de outros segmentos dessa área, nos preocupamos 

também com a redução do déficit habitacional do Estado, ofertando 

moradia de qualidade às populações de baixo poder aquisitivo. 

 

 



     O Conjunto Habitacional Miracema, ora em construção na zona 

norte de Macapá, fruto da parceria com o Governo Federal, por 

intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, orçado em R$ 180 

milhões de reais, irá beneficiar moradores retirados do entorno do 

Canal do Jandiá.   

     Até o final do primeiro trimestre de 2022, serão entregues as 

primeiras 500 unidades habitacionais, uma escola de ensino 

fundamental, com capacidade para 350 alunos por turno e uma 

creche, que atenderá 360 crianças.   

     A segunda etapa do projeto, em andamento, prevê a entrega de outras 

1.500 moradias, até o final do segundo semestre de 2022.  

     Esse habitacional, ofertará ao final de sua construção, 2 mil moradias 

populares entre casas e apartamentos, permitindo retirar de situação 

de vulnerabilidade social, cerca de 10 mil pessoas, que passarão a ter 

acesso à moradia digna, com acesso a água tratada, energia, educação, 

saúde e segurança. 

A pandemia do COVID, também impactou de forma negativa o avanço 

mais rápido da construção desse conjunto habitacional, e em outras obras 

importantes para o Setor. 

     Quanto às entregas voltadas para setores específicos, como Saúde, 

Educação, Segurança Pública, Administração, entre outras, e em que 

pese os transtornos de paralisações por força maior, iniciamos nos 

exercícios de 2019 a 2021, um total de 114 obras, registrando-se a  

conclusão de 38, e outras 56, estão em andamento, para conclusão até 

o final de 2022. 

     Como exemplo dessas obras concluídas com qualidade, citamos as 

entregues à população, nas áreas da Educação, e Segurança Pública: 

Escola Tiradentes e Barão do Rio Branco, e o CIOSP da Zona Oeste 

de Macapá. 

 

 

 

 

 



SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL 

 

BOMBA MODERNA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA – MACAPÁ - 2021 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     O Saneamento Básico e a universalização da Água Potável à 

população, requer a alocação de vultosos investimentos financeiros, 

para atender com qualidade, as demandas sempre crescentes da 

população. 

     Os esforços do Governo, sempre se direcionaram para a busca de 

alternativas extra orçamentárias que se somassem aos recursos destinados 

a esses serviços. 

     Com as dificuldades impostas pelas limitações orçamentárias do 

Tesouro Estadual, ainda conseguimos executar nos anos de 2019 a 2021, 

R$ 54 milhões e 600 mil reais, dos quais, R$ 13 milhões e 600 mil reais, 

oriundos de emendas do Senador Davi Alcolumbre. 

 

 



 

     Com esses investimentos, revitalizamos em 61% a rede de esgoto de 

Macapá, cujos trabalhos iniciaram na Estação de Tratamento de 

Esgoto, no bairro das Pedrinhas, com limpeza e interligação dos tubos 

para melhorar o desempenho da rede de captação.  

     Ainda, estão sendo restauradas as quatro estações elevatórias da cidade, 

que são unidades de tratamento de esgoto contendo as bombas hidráulicas 

para aumentar a pressão no sistema de captação. 

     Substituímos 11 km de rede, abrangendo os bairros Santa Rita, 

Buritizal, Trem e Centro, sendo gastos R$ 13 milhões e 603 mil reais, 

provenientes da Caixa Econômica, e destes, R$ 3 milhões e 685 mil 

reais, contrapartida do Governo do Estado. 

     Os demais municípios, como Santana, Laranjal do Jari e Cutias do 

Araguari, também foram beneficiados com os serviços da CAESA, 

recebendo juntos R$ 3 milhões e 200 mil reais, recursos do Tesouro, em 

serviços como tratamento de esgoto sanitário e distribuição de água 

potável, por meio de redes adutoras, beneficiando 7 mil e 700 usuários.  

     Em 2015, no meu terceiro mandato como Governador do Amapá, por 

intermédio do Programa de Parcerias de Investimentos, e com o apoio 

decisivo do Senador Davi Alcolumbre, iniciei junto ao BNDES, 

tratativas para a concessão de serviços públicos estaduais, para 

atração de investimentos pela iniciativa privada, como Saneamento 

Básico e Energia Elétrica, os quais sempre exigiram vultosas somas de 

recursos financeiros, para que seus produtos fossem ofertados com 

qualidade para a população amapaense. 

     Foi um longo processo, inclusive com a contratação de consultores do   

do próprio Banco, com o apoio de técnicos do Governo, que em parceria, 

aprofundaram os estudos para as referidas concessões, e no caso do 

Saneamento, tendo ainda no processo, a participação dos prefeitos dos 16 

municípios do Estado. 

     Ressalto, que essas concessões representam um dos maiores 

projetos que o Estado vivencia em toda a sua existência. 

 

 



 

     No final do ano passado, foi repassado a concessão do serviço de 

Saneamento do Estado para o Consórcio Marco Zero, formado pelas 

empresas Equatorial Participações e Investimentos S.A., e SAM 

Ambiental e Engenharia, que irão universalizar o acesso ao saneamento 

básico e melhorar a qualidade de vida da população amapaense. 

     Por esta concessão pública, os consorciados vencedores, 

desembolsaram R$ 930 milhões de reais, no ato da assinatura da 

concessão, cujo valor foi rateado entre os 16 municípios, e se 

comprometendo ainda, mediante cláusulas contratuais, em investir 

nos próximos 35 anos, mais R$ 3 bilhões de reais, na melhoria da 

infraestrutura de Água e Esgoto no Estado.  

     Nessa Concessão, não ficaram de fora, as comunidades rurais, 

quilombolas, ribeirinhas e indígenas, haja vista que serão atendidas  

pelo Estado, e pelas cláusulas firmadas, o consórcio vencedor, será 

obrigado a compor um fundo nos próximos dez anos,  no valor de R$ 4 

bilhões e 800 milhões de reais, com aportes anuais de R$ 880 milhões 

de reais, beneficiando essas regiões.   

     Registro que de forma inédita no país, uma concessão pública de 

saneamento básico de esgoto e água potável, garante a cobertura total 

dos municípios. 

     Com esta iniciativa de grande importância para a vida dos amapaenses, 

segundo os nossos estudos, em 4 anos, a cobertura da distribuição de 

água potável, ultrapassará os atuais 38% para 55%, podendo chegar a 

99% em 11 anos.  

     Quando ao esgoto sanitário, no mesmo espaço de tempo, a 

cobertura desses serviços, avançará saindo dos atuais 8% para 20%, e 

em 18 anos, alcançará 90% da população em todo o Estado. 

     Os impactos positivos dessa concessão, se refletirão na vida econômica 

e social do Estado, na geração de 2.800 empregos diretos e indiretos e 

uma redução de R$ 600 milhões de reais, no orçamento do Governo, 

nos gastos de Saúde Pública, resultado em melhorias na qualidade de 

vida da população. 

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     Por ser esta realização uma conquista muito almejada do povo 

amapaense, peço o apoio de todos os parlamentares dessa Assembleia 

Legislativa, no sentido de disciplinar em lei, no menor espaço de tempo 

possível, a aplicação desses recursos financeiros, para que todos os 

prefeitos, invistam na infraestrutura de saneamento básico nos seus 

respectivos municípios. 

     Avançando nesta linha de concessões e parcerias, repassei, no final do 

ano passado, o controle da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) 

para o Grupo Equatorial Energia, vencedora do Leilão do processo de 

desestatização da concessionária. 

     Pelo contrato assinado, a concessão dos serviços de energia elétrica 

será por 30 anos, alcançando os mais de 845 mil consumidores do 

Estado, assim como 209 mil clientes, entre, empresas individuais e 

sociedades, dos setores de serviços, indústria e comércio. 

    O Grupo empresarial vencedor do Leilão, inicialmente, fara aportes 

financeiros para o aumento de capital da CEA, no valor mínimo de R$ 

400 milhões de reais, mais 1 bilhão nos próximos 3 anos, e no decorrer 

dos 30 anos de concessão,  mais R$ 3 bilhões de reais no sistema de 

distribuição de energia, o que resultará em melhorias na qualidade da 

prestação do serviço à população. 

     Nos dois processos de concessões, envidamos esforços, criando 

alternativas, visando evitar demissões e proteger os trabalhadores das 

empresas desestatizadas. 

     Construímos um amplo diálogo, em conjunto com representantes 

sindicais desses empregados. 

     No caso da CAESA, o grupo vencedor da concessão, absorverá 

todos os trabalhadores da empresa. 

     Quanto à CEA, atuamos fortemente pela transposição, para o quadro 

federal, dos servidores que ingressaram na Companhia durante o ex-

Território Federal do Amapá, até outubro de 1993.  

 



 

     Foram 134 servidores da CEA que se enquadraram na Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC), promulgada em dezembro de 2017. 

     Os demais servidores (361), componentes do quadro efetivo da 

Companhia, com ingresso posterior a 1993 e, portanto, fora da cobertura 

da PEC da Transposição, foram amparados por outra proposta, em 

forma de projeto de lei, de nossa iniciativa, a PEC 001/17,  aprovada, 

na Assembleia Legislativa, em maio do mesmo ano. 
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CIOSP DA ZONA OESTE DE MACAPÁ – 2021. 

 

PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL – CIOSP DA ZONA OESTE DE MACAPÁ – 2021 

 



 

PRÉDIO DO CBM CIOSP ZONA OESTE DE MACAPÁ – 2021. 

 

PRÉDIO DO BPRE CIOSP DA ZONA OESTE  DE MACAPÁ – 2021. 

 



 

PRÉDIO DA UPC ZONA NORTE DE MACAPÁ – 2020. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

     A Segurança Pública do Amapá, que tem como integrantes a Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração 

Penitenciária e a Polícia Técnica e Científica, garantem a ordem em 

nosso Estado e por conseguinte protegem os direitos e o patrimônio 

dos cidadãos e das cidadãs amapaenses. 

     Esses órgãos componentes da Defesa Social do Estado, no 

cumprimento de suas missões institucionais, executaram juntos, nos 

exercícios de 2019 a 2021, R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais. 

     Cabe destacar que em 2020 e 2021, em pleno avanço da pandemia do 

COVID 19, essas forças de segurança fizeram parte do plano de ação do 

Governo, como atividade essencial, à exemplo da Educação e da Inclusão 

Social, no enfrentamento da pandemia, fazendo cumprir as medidas de 

isolamento social, assim como também, protegendo a população por meio 

das ações de policiamento ostensivo.  

     Tenho dito em meus pronunciamentos, e também para a minha equipe 

de governo, que o planejamento de ações integradas e bons resultados, são 

a solução para os problemas diagnosticados em todas as áreas de governo. 

 



 

     Não tem sido diferente nas ações relacionadas ao Eixo da Defesa 

Social. 

     Os investimentos vultosos aportados e as importantes entregas ao Setor, 

demonstram esta ação coordenada, apoiadas pela bancada federal, tendo 

à frente o Senador Davi Alcolumbre.  

     Nos anos de 2019 a 2021, destaco como uma das maiores entregas à 

população e aos efetivos dessas forças, o Complexo de Segurança 

Pública da Zona Oeste de Macapá, composto das Coordenadorias 

Especiais de Combate ao Crime Organizado e Organizações 

Criminosas e de Operações e Recursos Especiais, e ainda o Quartel  do 

Terceiro Grupamento do Corpo de Bombeiros e o Batalhão de 

Policiamento Rodoviário Estadual, beneficiando mais de 150 mil 

pessoas. 

     O quartel do Corpo de Bombeiros, dispõe de um efetivo de 77 

militares, mais de mil metros quadrados de área construída, e também, 

espaços como salas para atividades administrativas de instrução, refeitório, 

área de higienização de ambulâncias, de manutenção de equipamentos, 

guarita e um reservatório com capacidade de 30 mil litros de água. 

     Outras entregas importantes foram registradas no período, como, o 

CIOSP do Conjunto Macapaba, o prédio do Primeiro Batalhão, no 

conjunto São José, Quartel do 12º Batalhão, no distrito do Carnot, em 

Calçoene, Delegacia de Mazagão, e prédios da Polícia Científica e da 

Delegacia de Infância e Juventude, no município de Santana. 

     Esses espaços da Defesa Social, representam um investimento de R$ 

13 milhões e 310 mil reais, que aliados ao aparelhamento das forças, por 

meio de convênio com a SENASP, emenda de bancada, no valor de R$ 

7 milhões e 100 mil reais, proporcionou a aquisição e entrega de  45 

veículos, entre ambulâncias, caminhões tanques, e outras viaturas comuns,   

55 fuzis  e 254 equipamentos de tecnologia, entre computadores e 

notebooks.  

 

 

 



 

    Em 2022, os investimentos nesta área, ultrapassarão R$ 275 milhões 

de reais.  

    Nesses investimentos, estão inclusos, R$ 5 milhões de reais,  

provenientes de bancada, dos senadores Davi Alcolumbre e Lucas 

Barreto, e contrapartida do Estado, para construção do Complexo 

Integrado Fluvial de Segurança Pública, localizado na Fazendinha, 

com mais de 172 metros de extensão, equipado com uma plataforma 

que acompanha a altura da maré, pelo Grupamento Marítimo-Fluvial 

do Corpo de Bombeiros, ambos concluídos, e pelo Batalhão Ambiental 

da Polícia Militar (3ºBPM) em fase de acabamento, para entrega até o 

final do primeiro trimestre deste exercício. 

     Aos servidores do Eixo da Defesa Social, também temos dedicado 

atenção, reafirmando a sua dedicação no combate aos crimes contra a 

pessoa, e ao seu patrimônio. 

     Em 2021, encaminhei projeto de lei à Assembleia Legislativa, propondo 

a criação do 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.  

     Atualmente existem 110 aprovados no concurso do IAPEN, na fase 

final de formação, e outros 150 aprovados, serão convocados, até o final 

de 2022. 

     Autorizei também no ano passado, o pagamento de uma gratificação 

para as forças de segurança, incentivando a apreensão de armas 

irregulares em circulação, variando entre R$ 300,00 a 1.400 reais. 

     No final de dezembro de 2021, autorizei para o primeiro trimestre de 

2022, a formação de comissões visando a organização dos concursos da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os quais ofertarão 825 vagas, 

sendo 600 vagas para a Polícia Militar e 225 para o Corpo de 

Bombeiros.  
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AGRICULTURA FAMILIAR – PPI - MECANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – 2021. 

 

ENTREGAS DE CHEQUES PARA PRODUTORAS E PRODUTORES RURAIS POR MEIO FRAP – 2021. 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     Ao Eixo de Desenvolvimento Econômico do Estado, também tenho 

dedicado atenção especial, pois sempre acreditei que alcançar o 

crescimento econômico sustentado da nossa economia, com foco no 

ganho de produtividade, agregando valor aos produtos, gerando 

oportunidades, emprego e renda neste Setor, será por meio de 

investimentos na infraestrutura de produção agrícola, concessão de 

créditos à juros baixos e assistência técnica, visando uma melhor 

qualidade de vida aos nossos homens  e mulheres do campo.  

     Em 2019, procedemos uma ampla reestruturação dos órgãos que 

compõem esta área, extinguindo aqueles que apresentavam superposições 

de ações, prejudicando um desempenho conjunto eficaz dessas instituições 

públicas. 

     Ainda em 2019, obtivemos uma grande vitória para a nossa 

agropecuária, quando erradicamos a febre aftosa, que prejudicava o gado 

amapaense, tanto em termos sanitários, como comerciais. 

     Este fato foi prestigiado e atestado pelo Ministério da Agricultura. 

     Nos exercícios de 2019 a 2021, foram investidos R$ 77 milhões e 200 

mil reais, na produção agrícola, assistência técnica e concessão de 

créditos aos produtores e produtoras rurais do Estado. 

     Destes investimentos, e em parceria com o Ministério da Cidadania, 

cerca de R$ 16 milhões e 900 mil reais, foram aplicados no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), por meio da realização de 157 feiras, 

sendo adquiridas 679 mil toneladas de alimentos, alcançando 11 

municípios, com a participação de 289 entidades agrícolas, beneficiando 

805 agricultores e agricultoras, totalizando 66 mil pessoas beneficiadas 

no programa, em todo o Estado. 

 

     A pandemia do COVID 19, bastante evidenciada nesta mensagem, 

prejudicou bastante as atividades voltadas para a produção agrícola do 

Amapá. 

 



 

     Fato que se refletiu na comercialização desses produtos, que entre 2019 

e 2021, mesmo com as dificuldades expostas acima, foi possível 

comercializar 23 mil e 500 toneladas de produtos agrícolas, gerando um 

faturamento de R$ 74 milhões e 500 mil reais, com a participação de 158 

comunidades rurais, beneficiando 1.375 produtores e produtoras em 

todo o Estado. 

     Outro programa que obteve um bom desempenho nesse período, foi o 

Programa de Produção Integrada (PPI), que recebeu uma dotação de 

R$ 55 milhões de reais, nos últimos 18 meses, dos quais, R$ 11 milhões, 

executados na Agricultura familiar, atendendo 64 entidades agrícolas, 

beneficiando 1.270 produtores e produtoras em todos os municípios do 

Estado. 

 

     Em 2022, este programa alcançará mais dinamismo e inovação, haja 

vista que implantamos na Colônia Agrícola do Matapi, no município de 

Porto Grande, o Centro de Produção de Cacau, em parceria com a 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), o 

qual receberá até o final deste exercício, 500 mil mudas de cacau, 

sendo que desse total, 100 mil mudas, estão em fase de preparação para 

serem entregues à 165 produtores e produtoras rurais. 

 

     Até o final de maio, mais 400 mil mudas, serão preparadas para 

distribuição e plantio nas diversas propriedades rurais do Estado.    

 

     O Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP), principal 

fomentador financeiro da produção agrícola estadual, passou por 

reformulações em termos operacionais, e em 2021, aportei ao mesmo, por 

intermédio da AFAP, R$ 4 milhões de reais, visando para apoiar cerca de 

200 projetos rurais nos 16 municípios.  

 

     Com esta iniciativa, concedemos R$ 1 milhão e 759 mil reais, 

contabilizando 24 projetos nas diversas atividades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Os serviços de assistência técnica, essenciais na orientação de uma  

eficaz aplicação dos recursos do Fundo, que são prestados pelos escritórios 

do RURAP, tiveram 9 suas sedes revitalizadas, no valor de R$ 440 mil 

reais, beneficiando os municípios de  Itaubal, Santana, Tartarugalzinho, 

Ferreira Gomes, Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Oiapoque e Porto 

Grande, além da comunidade de Água Branca do Cajari. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

     Quanto às ações voltadas especificamente para o Empreendedorismo 

do Amapá, criamos o programa Primeira Empresa, tendo como público 

alvo, jovens empreendedores em todo o Estado. 

 

     Inicialmente, selecionamos para treinamento 60 planos de negócios, 

com financiamento por meio da AFAP, no valor de R$ 10 mil reais. 

 

     Quanto às iniciativas voltadas para os primeiros negócios, registramos 

junto à JUCAP, a abertura de 4.456 empresas, no período acima, das 

quais, 1.248 são microempresas. 

 

     Em relação ao Selo Amapá, de 2019 a 2021, foram certificadas 292 

empresas amapaenses, que além dos incentivos fiscais da Zona Franca 

Verde de Macapá e Santana (ZFV), tem nos seus produtos, agregação de 

valor, e ainda, o reconhecimento e valorização em nível local, nacional e 

internacional.  

 

     O Empreendedorismo no Estado, sempre esteve sustentado pela AFAP, 

nossa principal agência financeira, que por meio de suas variadas linhas 

de crédito, nos últimos três anos, liberou R$ 10 milhões e 480 mil reais, 

totalizando 701 projetos apoiados nas diversas atividades econômicas da 

nossa economia estadual.  

 

     Não posso deixar de registrar o bom desempenho da economia do 

Estado, atestado pelo IBGE, apontando um crescimento de 2,3% do 

PIB do Amapá em 2019, acima da média nacional, resultante da 

produção de bens e serviços estimados em R$ 17,5 bilhões de reais.  

 



 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,  

 

     Chegando ao final da última mensagem da minha quarta passagem no 

Governo do Estado do Amapá, tenho certeza que superamos em grande 

parte, todas as dificuldades enfrentadas, por meio da confiança em mim 

depositada pelo povo amapaense, apoiado nessa Assembleia Legislativa, 

assim como em nossa capacidade de enfrentar e vencer desafios. 

 

     Tenho ainda mais razão nessa afirmação, quando verifico, o quanto 

o Amapá avançou, nestes anos em que fiquei à frente do Governo. 

 

     A visão do caminho que percorri, me gratifica e reforça a minha 

disposição em trabalhar até o último dia do meu mandato, fazendo as 

entregas importantes à população, que estão mudando o nosso Estado. 

 

     Tenho muitos desafios a vencer, até o final de 2022, para consolidar as 

realizações do meu Governo. Disposição não me falta. 

 

      Meus eternos agradecimentos às bancadas federais de deputados e 

deputadas, aos senadores David Alcolumbre e Lucas Barreto, que 

unidos em prol do Amapá, não mediram esforços na aprovação de 

recursos junto ao Governo Federal, por meio de emendas de bancada 

e individuais, indispensáveis para os investimentos em todas as áreas 

governamentais. 

 

     Sei que estes e outros desafios nos encontrarão juntos, até dezembro de 

2022, eu Governador do Amapá e vocês, nobres deputadas e deputados, 

membros dessa honrosa Casa de Leis, que sempre me apoiaram em 

iniciativas de grande importância para o bem estar do povo amapaense. 

 

     Peço ao bom Deus, que continue nos abençoando a todos e todas! 

 

     Muito Obrigado! 

Macapá, AP, Palácio do Setentrião, em 02 de fevereiro de 2022. 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 


