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DE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, a ser realizada em data oportuna, a fim de
celebrar os 78 anos de aniversário da criação do Território Federal do Amapá.

JUSTIFICAÇÃO

Em 13 de setembro de 2021, completar-se-á 78 anos da criação do
ex-Território Federal do Amapá, precursor do atual Estado. O Decreto-Lei 5.812,
de 1943, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, criou o Território Federal do
Amapá, por desmembramento do Estado do Pará. Este foi o primeiro passo para
a construção da autonomia política e administrativa desta Unidade da Federação,
que foi finalmente alcançada na Constituição Federal de 1988.
A nossa terra está localizada na margem esquerda de um rio mar.
O caminho que se direciona até ela é mais ou menos o seguinte: o rio mar vem
perdendo velocidade e aumentando de volume nas proximidades do Atlântico. De
repente, não mais que de repente, começam a se multiplicar as ilhas, as ilhas vão
crescendo, os povos e moradores dessas ilhas fazem parte da formação do nosso
povo. Por um tempo, a terra ora se embola com a água, ora se separam. Mas acaba
a terra e avança o oceano.
Estamos descrevendo um dos lugares mais lindos da Terra, um lugar
onde há vales, o Vale do Aporema, os campos do Curiaú. E isso foi dito não por
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navegava pelas terras do Cabo Norte de lagos em lagos se encontrando com o
oceano. São planícies, são campos, são selvas, são rios que serpenteiam, que se
singularizam.
Os vales são imensos. Depois do Jari, vem o Cajari; depois, vem o
Maracá; depois, vem o Vale do Rio Preto, onde se formam grandes baixadas,
sobrevoadas por enormes nuvens de garças, jaçanãs, patos, marrecos, enfim, por
todos os pássaros amazônicos. Nos seus confins, a natureza muda: dos campos
começa a selva virgem, compacta, impenetrável. Subindo no primeiro elevado até
os seus limites visíveis, ela se serve da cadeia montanhosa do Tumucumaque. A
nossa terra junta a planície e as montanhas do maior parque florestal do Planeta.
O Amapá tem uma história de contornos emocionantes, uma história
com povos distintos, formada pela mistura de um caldeirão étnico plural, com
brancos, negros e indígenas. Nós temos orgulho da nossa biodiversidade, de sermos
o Estado mais preservado do País, mostrando que podemos construir um modelo
de sustentabilidade.
Deus nos presenteou com o melhor endereço da terra: esquina do rio
mais belo com a linha do Equador. A formação do nosso povo, as lutas travadas no
passado que sejam o exemplo para o destino que o Amapá tem que traçar no futuro:
de cooperação, de paz, de relação multilateral e de construção de um modelo de
desenvolvimento com sustentabilidade.
Para rememorarmos a importância deste ato de reconhecimento e
afirmação dos povos do Amapá, bem como registrarmos os avanços sociais,
econômicos, políticos e culturais alcançados com a criação do então Território e
deste importante Estado da República, proponho a realização desta sessão especial,
para a qual solicito o apoio dos nobres pares.
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nós, mas pelo explorador francês do século XVII, La Ravardière, que dizia que se

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2021.

Senador Randolfe Rodrigues
(REDE - AP)
Senador da República

Nome do Senador
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