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RESUMO

O planejamento urbano no município de Tartarugalzinho/AP assim, como
nos demais municípios do Estado do Amapá ficou aquém do esperado, em
razão de uma série de problemas administrativos que influenciaram
diretamente no efeito da “desestrutura urbana” da cidade, tal fato fica
exemplificado pelo baixo acesso à rede de água e esgoto, no controle
sobre a estrutura urbana de ocupação, na inexistência de uma legislação
urbanística de aplicação e ordenação dos espaços públicos e privados. Por
conta desse cenário, no ano de 2002 a Secretaria de Estado da
Infraestrutura do Amapá-SEINF/AP, realizou o Plano Emergencial de
Gestão Urbana para as cidades amapaenses, que consistia em contribuir
com a orientação de um plano de metas a ser desenvolvido em conjunto
com as Prefeituras e o Governo do Estado. Com a elaboração desse plano,
a pesquisa tem como objetivo analisar o plano de gestão urbana da
cidade de Tartarugalzinho/AP e as ações governamentais implementadas
no período de 2002 a 2018. A escolha do município como objeto de
pesquisa se deve ao fato que o seu núcleo urbano teve nos últimos anos
um expressivo crescimento de atividades de comércio e da presença de
instituições públicas, que provocou uma transição populacional de rural
para urbana. Para se chegar aos resultados da pesquisa, buscou-se
trabalhar uma metodologia através de uma pesquisa exploratória, que
tem por finalidade proporcionar uma visão geral acerca do planejamento
desenvolvido na cidade. Utiliza-se dos métodos quantitativo e qualitativo,
para a realização da interpretação dos dados adquiridos das ações
governamentais investidas no período pesquisado. Como procedimentos
metodológicos, foi realizada uma pesquisa documental sobre essas ações
nos departamentos da Secretaria de Estado, e foi realizada uma pesquisa
de campo, do qual foram constatadas as obras realizadas, em construção
e as que foram entregues, mas, encontram-se abandonadas conforme
registro fotográfico realizado. Dentro os resultados, foi constatado que
não há um instrumento norteador para a realização das ações
governamentais voltadas para o município, o que se ver são ações
exclusivamente para as necessidades de curto prazo. Apesar da
existência da elaboração de um plano emergencial realizado a partir do
levantamento das potencialidades locais voltados para a solução de
problemas urbanos de infraestrutura e de organização municipal,
especialmente em seu núcleo urbano. E devido às constatações
identificadas, conclui-se que o município de Tartarugalzinho/AP não
apresenta condições de realizar as ações com recursos próprios, as
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parcerias entre a União e o Estado são indispensáveis para promover o
desenvolvimento local. De todo modo, o planejamento urbano do
município não pode deixar de ser levado a sério, o estudo existe, as
potencialidades locais foram encontradas, entretanto, gestores, população
e órgãos interessados devem encarar o desafio de realizar um
planejamento consolidado, a longo prazo e traçando estratégias com foco
na solução dos problemas que são desafiadores, para que as futuras
gerações, possam ter uma qualidade de vida melhor do que vem
vivenciando.
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