
 

 

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 001/2021 

 

Em atenção ao que determina o artigo 78 da Constituição do Estado, o 

Governo do Acre apresenta a Mensagem Governamental por ocasião da 

abertura da sua sessão legislativa anual. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Acre,  

Senhoras e Senhores Deputadas e Deputados,   

A pandemia da Covid-19 mudou os rumos da agenda de todo o mundo e 

não seria diferente a mudança no cotidiano político-institucional do 

governo do Acre.  

E foi nesse ambiente de crise que provamos a capacidade de resposta dos 

serviços públicos essenciais do Estado, revelando uma estrutura 

responsável, fortalecida e ampliada e principalmente, humana! 

Destaco no dia de hoje que a solidariedade e a cooperação também foram 

remédios para a cura da doença de mais de 40 mil pessoas no Acre.  

Dessas virtudes humanas se solidificaram os alicerces que sustentam os 

pilares dos dois hospitais de campanha, construídos em tempo 

recorde no início da pandemia, e nutrem com coragem os servidores 

públicos expostos aos riscos, os quais em momento algum perderam a fé 

na comunhão.  



Senhoras e Senhores, 

Enquanto em outros estados brasileiros os leitos de UTIs foram 

insuficientes para atender ao grande número paciente afetados pelo vírus 

– chegando inclusive a faltar luvas, máscaras e álcool nos hospitais – no 

Acre, o governo colocou em funcionamento, em tempo hábil, 477 

leitos exclusivos para Covid-19, sendo 90 novos leitos de UTIs e 

supriu – com grande capacidade de resposta – todos os estabelecimentos 

de saúde com profissionais, equipamentos e materiais de proteção 

individual e produtos médicos hospitalares.  

Não seria possível enfrentar os desafios da crise sem o apoio e a 

colaboração do Presidente da República, Jair Bolsonaro e sua equipe, 

governadores de outros estados brasileiros, senadores da República, 

deputados federais, nobres deputadas e deputados estaduais desta 

augusta “casa do povo”, magistrados do Poder Judiciário, membros do 

Ministério Público, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, 

pesquisadores, acadêmicos, empresários, líderes religiosos e comunitários 

e da população em geral.  

Nesse espírito de unidade, criamos em nosso Estado uma grande 

aliança entre os governos estadual e municipais, a iniciativa privada e 

a sociedade, fundamentada nos princípios da ciência e sustentada nos 

preceitos da fé, a fim de minimizar os efeitos da pandemia nos setores 

econômicos e seus impactos sociais mais perversos sobre o emprego e a 

renda dos cidadãos.  

Em razão da participação social na tomada de decisões, por meio da 

criação do Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 e da 



disponibilização de informações sobre o orçamento Covid-19, o Acre 

foi considerado um dos Estados com o maior controle e capacidade de 

manejo das variáveis da crise e com uma das melhores plataformas de 

transparência.  

Com humildade reconhecemos a grandeza de cada ação que tornou esta 

jornada tão complexa, tão heroica e de tanta dedicação.  

Ao vice-governador Major Rocha e aos aliados políticos, externamos 

gratidão, por fortalecer os propósitos do nosso projeto de desenvolvimento 

para o Acre.  

Na figura da primeira-dama Ana Paula Cameli, minha esposa, cuja 

imagem materializa um coração doador e sensível, agradecemos por 

acreditar, lutar e nos ensinar que é possível criar, no presente, um mundo 

com mais justiça social, simplesmente cuidando das crianças com o afeto 

de quem ama sem distinção.  

Destaco, ainda, o empenho das equipes de governo, sem as quais não 

poderíamos plantar e colher frutos tão palpáveis e necessários que nos faz 

acreditar na grande beleza da vida, que é simplesmente viver.  

Senhores e Senhoras, 

Foi o que plantamos em 2019 na Saúde, sem imaginarmos o que 

enfrentaríamos em 2020, que nos deu o mínimo de condições de suprir as 

grandes necessidades do início da pandemia do COVID-19.  

Convido os senhores e senhoras a imaginar o Pronto Socorro com as 

portas fechadas em meio ao caos que se instalava em março de 2020. 



Com trabalho e diligência, sempre acompanhados pelos órgãos de 

controle, em 6 de agosto de 2019, inauguramos nosso novo PRONTO 

SOCORRO DE RIO BRNCO. Uma revolução na saúde da história recente, 

pois guerreamos naquele momento contra o tempo, sabendo que não era 

mais cabível termos estruturas sem uso no Estado. Foi um ano de 

finalização de obras sim. E agradeço a Deus que conseguimos promover 

tal feito. 

O governo reestruturou toda a rede de saúde para suprir o plano de 

cobertura dos 22 municípios do Estado, organizados nas três regionais. 

Incluindo o custeio, com a força de trabalho, o governo investiu mais de R$ 

180 milhões na estruturação dos serviços de média e alta complexidade na 

Saúde do Estado. 

 

Em 2020, 47 unidades de saúde foram estruturadas, ampliadas e 

construídas, incluindo a edificação de dois hospitais de campanha em 

Rio Branco e Cruzeiro do Sul; construção, ampliação e adequação dos 

hospitais gerais de Feijó, Brasiléia, Sena Madureira. E continuamos 

com as obras que finalizam a estrutura do novo Pronto Socorro de Rio 

Branco. 

Nesse projeto estruturante voltado à Saúde, a FUNDHACRE reabilitou os 

serviços de fisioterapia e oficina ortopédica, os serviços de assistência 

especializada foram organizados e ampliados, a exemplo do serviço de 

nefrologia, transplante renal e de fígado.  

O câncer, uma doença impiedosa traz muita dor às famílias. Com a minha 

não foi diferente. Desde 2016 nossos pacientes oncológicos eram 

enviados pelo TFD para os estados vizinhos para realizar radioterapia. Ocorre 



que o acelerador linear, o equipamento que realiza o procedimento, estava 

parado. Tomei como causa pessoal. Hoje, quatro anos depois, já está 

funcionando. Pra mim é mais uma batalha vencida em meio a uma guerra 

difícil. Mas soldado acreano só volta da luta triunfante! 

Continuando com o foco nas pessoas, no ano de 2020, dos 6.363 

servidores da Secretaria de Estado de Saúde, 1.437 receberam os 

benefícios da progressão de carreira. Uma demanda reprimida de 

governos anteriores. 

O adicional de insalubridade foi pago com valores revisados para 1.247 

servidores, zerando outa demanda represada. 

O Auxílio Temporário de Emergência em Saúde, bem como a 

majoração do adicional de insalubridade foram concedidos aos 

profissionais como medida excepcional e temporária de enfrentamento à 

pandemia. Some-se a isso o pagamento de todos os valores do plantão 

emergencial, exclusivo para cobrir escalas do atendimento a pacientes 

com Covid-19. 

Mesmo diante de tantos desafios, não paramos.  

A rede de saúde do Estado realizou aproximadamente: 

• 2 milhões de exames e mais de 3 milhões de consultas médicas;  

• mais de 1,5 milhões de diagnósticos em laboratório clínico; 

•  mais de 37 mil diagnósticos e procedimentos especiais em 

homeopatia; 

•  quase 300 mil diagnósticos por imagem; 



•  mais de 43 mil internações;  

• aproximadamente 15 mil cirurgias; 

•  e 50 transplantes até novembro de 2020. 

Neste ano, todos os serviços serão mantidos e, na medida do possível, 

ampliados. No entanto, o empenho maior será para imunizar a 

população contra o covid-19 e com isso reduzir consideravelmente a 

quantidade de pessoas com o agravo da doença, internações e 

óbitos. 

Na educação e Cultura 

Durante a pandemia, o mundo se reinventou. A educação também. As 

aulas não pararam com a suspensão presencial dos alunos, em atenção 

aos protocolos de saúde. A educação foi remodelada a partir de uma nova 

plataforma de ensino.  

A merenda escolar foi fornecida na forma de cestas básicas e o 

fardamento supriu os mais de 146 mil alunos matriculados em 2020 

nas 613 escolas estaduais, sendo 179 urbanas, 290 rurais e 144 

indígenas.   

A frota de transporte escolar foi renovada e ampliada com a aquisição de 

110 novos ônibus, revisão e manutenção de 120 ônibus existentes, além 

de renovação de contratos de 104 serviços de transporte, aptos a atender 

147 escolas e 511 rotas. 

Em 2021, a SEE continuará com a educação à distância na modalidade 

híbrida. Para a educação indígena, implementará um novo padrão de 



edificação das escolas indígenas, já aprovado junto ao Ministério da 

Educação.  

Os empreendimentos de cultura foram agraciados com recursos na ordem 

de mais de R$ 14 milhões, alcançando diretamente 656 artistas das 

áreas de formação, arte e patrimônio, audiovisual, povos originários do 

Acre, cultura afro-brasileira, culturas tradicionais e populares e eventos 

consolidados ou inéditos  

Na Segurança Pública e Defesa Social 

Mesmo no meio da pandemia, o governo não só controlou o fenômeno da 

criminalidade relativa a ocorrência das mortes violentas intencionais como 

também reduziu em 2% a quantidade desses tipos de crimes em 2020, 

quando comparado a 2019. Estamos com as  polícias nas ruas, 

promovendo prevenção e segurança. 

Na Infraestrutura e Desenvolvimento 

Desde o início do meu trabalho como governador, também coloquei como 

meta tirar nossos municípios do isolamento. 

O governo executou todas as melhorias nas pistas de pouso dos 

aeródromos dos 8 municípios de pequeno porte, atendendo os critérios de 

regularização da documentação para funcionamento. Essa ação foi 

determinante para alcançar os municípios isolados durante essa 

pandemia, que ainda não acabou. 

O Deracre, em nosso governo entrou totalmente em ação. Firmou 

convênios de repasse financeiro no valor de R$ 15 milhões com 20 

prefeituras para o melhoramento de ramais e construção de pontes em 



locais críticos, forneceu massa asfáltica para tapa-buraco e recapeamento 

de vias nos 22 municípios do Acre e recuperou pavimentos de espaços 

públicos que realizam grandes volumes de atendimento ao público, 

sobretudo hospitais. 

No Meio Ambiente 

Não estamos brincamos com a seriedade dos temas do Meio Ambiente. 

Mas não podemos esquecer que é no campo, em nossas florestas, que 

vamos viabilizar a economia de nosso povo.  

Por isso, o IMAC emitiu licenças para 22 empreendimentos de manejo 

florestal madeireiro, totalizando 24 mil hectares, 20 empreendimentos de 

armazenamento de toras e 25 indústrias florestais.   

O governo investiu em tecnologia e conhecimento em gestão de 

políticas ambientais. O Centro Integrado de Geoprocessamento e 

Monitoramento Ambiental (CIGMA) é resultado dessa visão técnico-

científica subsidiária das decisões políticas. O centro contou com a adesão 

do Vice-presidente da República Hamilton Mourão. Produziu 167 cartas 

imagens e 126 mapas para o monitoramento da cobertura vegetal e 

controle dos desmatamentos e queimadas. 

No Agronegócio 

A estratégia de fomento ao agronegócio avançou no ano de 2020 com 

definição da Zona Especial para o Desenvolvimento Econômico e 

Conservação da Natureza, envolvendo os Estados do Acre, Amazonas e 

Rondônia.  



Em 2020 foram investidos quase R$ 3 milhões no programa regular de 

compra da produção familiar, beneficiando diretamente 874 produtores 

rurais dos 22 municípios.  

Em razão da pandemia, o governo ampliou o alcance do programa da 

compra da produção familiar e contemplou adicionalmente 1.922 novos 

produtores, com investimentos na ordem de R$ 6 milhões.  

Em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento reconheceu o Acre como zona livre de aftosa sem 

vacinação. Realizamos mais esse sonho de desenvolvimento. 

No Empreendedorismo e Acesso ao Trabalho 

Na área de empreendedorismo e acesso ao trabalho, o governo inaugurou 

a Escola de Gastronomia e Hospitalidade em Rio Branco.  

Como fomento à inserção de profissionais habilitados no mercado de 

trabalho, o governo capacitou mais de 4 mil pessoas nas áreas de 

saúde, agroflorestal, piscicultura, designer, gastronomia e 

hospitalidade, beneficiando 14 municípios do Acre. Foram ofertadas, 

ainda, 14 mil vagas para cursos em diversas áreas na modalidade 

Educação à Distância (EAD). 

O empreendedorismo, em suas diversas variáveis, a arte e o turismo 

continuarão privilegiando as iniciativas locais das comunidades rurais e 

urbanas.   

Senhoras e Senhores, 

O ano de 2021 começou desafiador, mas a fé continua e sigo crendo que 

este será um tempo de colheita.  



A vacina para a imunização contra a Covid-19 é uma realidade em 

nosso Estado. Mas reforço: a pandemia continua e não podemos permitir 

que esse vírus ganhe maior força. Nós somos maiores que quaisquer 

pandemia, se estivermos conscientes, nos mantendo distantes do mal que 

ela traz. E isso só é possível por meio de medidas cuidadosas, que todos 

já conhecemos e do amor ao próximo.  

Garanto que o enfrentamento da pandemia continuará no centro das 

prioridades da nossa gestão. Manteremos as campanhas, os suprimentos 

hospitalares e caminharemos ao lado dos profissionais da saúde, 

segurança e assistência.   

Finalizo lembrando que nosso governo lançou em 2020 um pacote de 

obras no valor de mais de R$ 130 milhões, os quais têm impulsionados 

os setores mais dinâmicos da economia nos primeiros meses deste ano.  

Tramita em licitação um segundo pacote de obras, no valor superior a R$ 

267 milhões, em que a grande maioria são voltadas à urbanização viária, 

visando dotar o Estado de uma melhor infraestrutura de integração para o 

desenvolvimento.  

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA, está 

conduzindo a formulação do Plano Estadual de Agronegócio 2021-2030. 

O plano está focado em 15 cadeias produtivas, sendo 10 cadeias da 

agricultura e 5 cadeias da pecuária. O objetivo é direcionar os 

investimentos das políticas públicas do setor e se tornar referência para os 

investimentos privados de longo prazo.  

Trata-se, senhoras e senhores, de uma aposta positiva no futuro, cuja 

visão revela a concretização do sonho de um Acre próspero e de pessoas 



felizes. Essa é a essência do projeto político que nos uniu e que tem 

pautado os interesses do nosso governo.  

Prezados, eu sempre digo que não faço nada sozinho. Também não me 

envergonho de minha ansiedade. Acredito que meus defeitos, bem 

maiores que minhas qualidades, estão em processo contínuo de 

melhorias. Acredito que a maior evidencia de vida é o crescimento. Por 

isso, agradeço a confiança e o apoio recebido dos nobres deputados e 

deputadas nesses dois anos de gestão.  

Renovo, neste ato solene, os votos de união com este Poder Legislativo, 

na certeza de que juntos, chegaremos mais rápido no lugar em que os 

sonhos dos acreanos almejam alcançar. 

Muito obrigado! 

Que DEUS nos abençoe e conduza com sabedoria, humildade e 

principalmente saúde, fé, esperança e amor. 

 

Gladson de Lima Cameli 


