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(capa) Detalhe do novo anexo da ALAP,
Edifício Dep. Jarbas Gato.

(1) Perspectiva aérea da estrutura da Assembleia.
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A VIII Legislatura será lembrada como período de 
trabalho intenso e otimismo. A consolidação da 
produção legislativa é motivo de orgulho para a 
Assembleia, sobretudo por sua qualidade (pág. 
54); e por ter sido desenvolvida nesse período 
(19-23), estimula irrefutável sentimento de dever 
cumprido entre os membros da Mesa Diretora, os 
ilustres Parlamentares (pág. 18) e os servidores. 
Todos os cidadãos que participaram nesta 
Legislatura foram testemunhas do resgate da 
imagem institucional da ALAP junto à população; 
da reforma administrativa (pág. 63); e dos 
aprimoramentos realizados. Ações exitosas e 
materializadas na realidade social (pág. 66).

Ainda que em período de calmaria, seria memorá-
vel executar reestruturação e alcançar objetivos 
tão ousados como os que foram propostos há 
quatro anos. Mas o roteiro que o destino nos 
reservou, contemplou desafios maiores, e durante 
a Legislatura em que os órgãos e diretorias da 
Casa foram reunidos em um moderno complexo 
administrativo (pág. 71); a ALAP realizou o 
segundo concurso para seleção de profissionais 
(pág. 82); fortaleceu a atuação das Comissões 
Legislativas (pág. 4 ); e ainda acolheu, de maneira 8
propositiva, o Parlamento Amazônico (pág. 5 ). 9
Iniciativas que exigiram dedicação, gestão e 
atenção social amplificada (pág. 86), principal-
mente em um quadriênio em que uma pandemia 

Conquistas 
históricas para 
os amapaenses
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A Mesa Diretora da ALAP, no Plenário Dep. Dalto Martins.
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gerou enormes transtornos; aconteceram eleições em 
situação de polarização jamais observada; e houve até uma 
guerra, afetando a economia.

O presente relatório foi elaborado por iniciativa da ALAP, 
como ação afirmativa do seu compromisso com a Transpa-
rência (pág. 92). A publicação documenta as realizações 
ocorridas na Legislatura que terminou em 31/01/2023, para 
acrescentar um capítulo especial à história desta Casa (pág. 
75). E o Presidente, orgulhoso com as realizações em que 
pôde contribuir, e duplamente honrado; por ser reconhecido 
como depositário da confiança dos eleitores e também dos 
representantes do Legislativo; ressalta que a condução da 
VIII Legislatura, assim como ora está publicado, foi baseada 
em igualdade entre homens e mulheres, e no compromisso 
com Saúde, Educação, Segurança e oportunidades para 
Desenvolvimento Econômico e Social.

Por 14 0 dias, a Democracia e os fundamentos expressos 6
na Constituição do Amapá guiaram esforços, de maneira 
harmoniosa e republicana, de 27 dedicados representan-
tes das pessoas do Estado, ainda que alguns deles não 
tenham legislado em todo o período. E as páginas a seguir 
contém as informações essenciais sobre o trabalho 
realizado, diante das reivindicações e necessidades 
contemporâneas da população.

Kaká Barbosa
Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado do Amapá
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Parlamentares

Dep. Aldilene Souza Dep. Alliny Serrão Dep. Charly Jhone  Dep. Cristina Almeida Dep. Diogo Senior  

PDT União PL PSB MDB

Dep. Doutor Jaci  Dep. Dr. Negrão  Dep. Dr. Victor Dep. Jack JK Dep. Jesus Pontes 

Cidadania PSDB Rede Solidariedade PDT

Dep. Júnior Favacho  

MDB

Dep. Telma Nery 

Cidadania

Dep. Zezinho Tupinambá 

PSC

Dep. Paulinho Ramos  Dep. Paulo Lemos Dep. R. Nelson Vieira  Dep. Raimunda Beirão  

MDB PSOL PL PMB

Dep. Dr. Furlan  

PTB PL

Dep. Luciana Gurgel Dep. Marilia Góes 

PDT

Parlamentares eleitos para a VIII Legislatura

Parlamentares licenciados ou que não completaram o mandato

Órgão que comanda todas as atividades administrativas e
parlamentares da Casa. É composto por sete deputados 

eleitos por seus pares em votação secreta.

Dep. Edna Auzier - PSD
1ª Secretária

Dep. Pastor Oliveira - Republicanos
2º Secretário

Dep. Jory Oeiras - PP

3º Secretário

Dep. Jaime Perez - PTB
4º Secretário

Dep. Kaká Barbosa - PL
Presidente

Dep. Telma Gurgel - Cidadania
1ª Vice-Presidente

Dep. Max da AABB - MDB
2º Vice-Presidente

Mesa Diretora
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Membros da Mesa Diretora durante sessão plenária.
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 proposições 
apresentadas

 leituras em plenário

 votações em plenário

 proposições votadas

19.584

9.661

8.088

18.952

Atividades Legislativas
Produtividade e competência alinhadas 

com a missão institucional.

 Leis ordinárias
sancionadas

364

27

 sessões plenárias 
realizadas

 Emendas 
constitucionais
promulgadas

3547

tramitações 
legislativas
realizadas

120.995
 Leis complementares

promulgadas
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Fonte: Diretoria Legislativa ALAP

Encerrada a VIII Legislatura, a Assembleia alcançou 
resultados que dimensionam a relevância do trabalho 
realizado por este Parlamento. E no período que terminou 
em 2023, a Casa reafirmou sua posição como referência 
regional em democracia, competência legislativa e 
fiscalização austera, compromissada com os interesses dos 
cidadãos do Amapá.

Cumpre ressaltar que a Casa obteve êxito em suas ativida-
des fundamentais e iniciativas extraordinárias, ainda que 
diante de cenários imprevistos e desafiadores. Em que 
inovações como as sessões plenárias híbridas e os 
aprimoramentos em processos internos, entre muitos 
outros incrementos empreendidos, repercutiram positiva-
mente na produtividade exibida na Legislatura. 

Durante os quatro anos, a Casa de Leis realizou 340 sessões 
plenárias e recebeu 19.263 proposições, dentre as quais se 
destacam 9.418 que foram votadas após tramitarem na 
Casa.
Entre leis e emendas, 853 propostas de Lei Ordinária, 45 de 
Lei Complementar e 13 de Emenda Constitucional 
receberam tratamento especializado dentro da Assembleia, 
e destas, 398 foram promulgadas ou sancionadas. O que 
representa percentual de 44% de aprovação de Projetos de 
leis e emendas apresentados.

Na legislatura, a Casa cumpriu obrigações com excelência e 
em momentos em que foi solicitada até envidou esforços 
para antecipar em dias, os prazos regimentais estabelecidos 
para tramitação dos processos legislativos. Informação que 
consolida a produtividade da Assembleia em excelente 
patamar.

Na legislatura, a Casa cumpriu obrigações com excelência e 
em momentos em que foi solicitada até envidou esforços 
para antecipar em dias, os prazos regimentais estabe-
lecidos para tramitação dos processos legislativos. 
Informação que consolida a produtividade da Assembleia 
em excelente patamar.

Perspectiva do Plenário ALAP.
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Durante os quatro anos, a Casa de Leis realizou 354 sessões 
plenárias e recebeu 19.584 proposições, dentre as quais se 
destacam 8.088 que foram votadas após tramitarem na Casa.

Proposituras apresentadas 

Fonte: Diretoria Legislativa ALAP

Sessões realizadas

18

Ordinária Extraordinária

23
35

237 117

2019 2020 2021

10410

6908

1029 853
293 45 33 13

2022 Total

93

37 41 38
69

Indicação Moção Proj. de lei 
ordinária

Proj. decreto
legislativo

Proj. de lei
complementar

Prop. de emenda 
constitucional

ResoluçãoRequerimento

12
13



1527

619

354 311

Santana

Macapá

Calçoene

Mazagão

Laranjal do Ja
ri

Porto
 Grande

Vitó
ria

 do Ja
ri

Tarta
rugalzinho

Ita
ubal

Cutia
s do Araguari

Ferre
ira

 Gomes

Serra
 do Navio

Pracuúba

Pedra Branca

Amapá

258 255 197 183 160 146 121 87 79 79 63

857

619

159 153 151 140

2248 35

Proposições por tema 

Proposições por Municípios 

Fonte: Diretoria Legislativa ALAP

Cidades Saúde Educação Transporte Segurança Esporte Idosos Meio AmbienteServidor

Nas eleições, a população define, por meio do voto, os 
Deputados que serão responsáveis pela elaboração e 
aprovação das normas relacionadas ao Estado pelos 
próximos quatro anos. Ao todo, 24 representantes são 
selecionados por mais de 500 mil eleitores aptos a parti-
cipar da decisão no Amapá. Além de apresentar e aprovar 
Projetos de Leis e Emendas à Constituição Estadual, os 
Deputados também são responsáveis por fiscalizar o uso 
dos recursos financeiros do Estado. Por isso, é impres-
cindível entender como funciona o trabalho na ALAP.

Processo 
Legislativo
Da ideia à Lei.

14
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Nas eleições, a população define, por meio do voto, os 
Deputados que serão responsáveis pela elaboração e 
aprovação das normas relacionadas ao Estado pelos 
próximos quatro anos. Ao todo, 24 representantes são 
selecionados por mais de 500 mil eleitores aptos a parti-
cipar da decisão no Amapá. Além de apresentar e aprovar 
Projetos de Leis e Emendas à Constituição Estadual, os 
Deputados também são responsáveis por fiscalizar o uso 
dos recursos financeiros do Estado. Por isso, é impres-
cindível entender como funciona o trabalho na ALAP.

A atividade dos Deputados se dá tanto na apresentação de 
leis e votações, como nas Comissões Permanentes (pág. 
48). Enquanto legisladores, é sua função propor Projetos de 
Lei que atendam aos interesses da população local, mas eles 
também devem debater os projetos propostos por outros 
parlamentares. Uma vez que um Projeto é aprovado, ele é 
encaminhado para o Governador, que terá 15 dias para 
sancioná-lo ou vetá-lo. Caso seja vetado, o projeto volta 
para a ALAP para que o veto seja apreciado. Se o veto for 
mantido o projeto é arquivado e, se for rejeitado, ele retorna 
ao Governador, que deverá sancioná-lo em até 48 horas, ou 
o Projeto será automaticamente promulgado pelo 
Presidente da Assembleia.

Além de votar, a população pode e deve acompanhar o 
desempenho dos Deputados por intermédio de sessões 
ordinárias que podem ser assistidas presencialmente, ou ao 
vivo através da Rede Legislativa de Rádio e TV, às terças, 
quartas e quintas-feiras. As sessões acontecem no 
Plenário da ALAP e para acompanhá-las presencialmente 
basta ir à sede do Legislativo (Av. FAB s/ número).

Os cidadãos e os grupos que compõem a sociedade 
possuem necessidades e opiniões distintas, e para 
harmonizar esses interesses, às vezes divergentes, a 
Democracia busca construir consensos e formalizá-los 
através de normas que satisfaçam as partes. No Legislativo, 
essa construção é feita através de regras públicas e 

A tradicional tribuna do 
Plenário Dep. Dalto Martins.
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A proposta é escrita na forma de um Projeto de lei, lida no expediente da sessão plenária e 
publicada para que todos a conheçam.

As opiniões divergentes são apresentadas na forma de Emendas ao Projeto de lei. Para 
tanto, abre-se um prazo chamado de Pauta. As Emendas também são publicadas.

Divulgados o Projeto e as Emendas, são enviados pelo Presidente para a análise e 
deliberação das Comissões Permanentes , que iniciam o debate das proposições (pág. 48)
nos seus aspectos de legalidade, temas e recursos públicos exigidos.

A primeira prova acontece na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que analisará 
se as proposições são legais e permitidas pela Lei Maior, que são as Constituições do Brasil 
e do Estado.

Conforme o tema tratado, o Projeto será analisado por uma Comissão Permanente 
chamada de comissão de mérito, como é o caso Comissão de Finanças e Orçamento, cujas 
competências dizem respeito a recursos públicos.

Concluídas as avaliações das Comissões, o Projeto está pronto para ser votado pelo 
conjunto de todos os Deputados, que compõem o Plenário.

O Plenário, reunindo todos os representantes eleitos, é a instância máxima de debate e 
deliberação. Pode propor novas Emendas, aprovar ou rejeitar a proposição através do voto.

Aprovado, o Projeto será submetido à Comissão de Redação, caso tenham sido acatadas 
as Emendas apresentadas, e publicado um Autógrafo, que é um decreto da Assembleia 
Legislativa expressando a forma final da proposta.

O Autógrafo é enviado para o Governador que pode aprová-lo, promulgando então a Lei, ou 
rejeitá-lo, com base em motivos justificados, vetando total ou parcialmente.

Vetado o Projeto, ele retorna à ALAP que irá apreciar os motivos da rejeição. Caso a 
Assembleia concorde com os argumentos aprovará o veto e arquivará o Projeto, caso 
discorde, rejeitará o veto e promulgará a Lei.
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Transformando um Projeto em Lei
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Os parlamentares podem apresentar Projetos de 
Lei, de Decreto Legislativo, de Resolução, além de 
Proposta de Emenda à Constituição Estadual, 
bem como avaliar as proposições dos colegas 
deputados, do Governo do Estado, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de 
Contas do Estado e da população. Podem 
ta m b é m  p ro p o r  a  c r i a ç ã o  d e  Co m i ss ã o 
Parlamentar de Inquérito - CPI.

Os instrumentos de exercício do mandato, as 
prerrogativas dos parlamentares e as garantias de 
espaços para participação popular, entre outros 
elementos, constituem um núcleo importante 
para o exercício da cidadania e, por causa disso, 
têm na ALAP a Instituição que os preserva 
incondicionalmente.

Para  a  VI I I  Legislatura,  as  Eleições  2018 
selecionaram os deputados: Aldilene Souza 
(PPL), Alliny Serrão (DEM), Charly Jhone (PL), 
Cristina Almeida (PSB), Diogo Senior (PMB), Dr. 
Furlan (PTB), Doutor Jaci (MDB), Dr. Negrão (PP), 
Dr. Victor (Rede), Edna Auzier (PSD), Jaime Perez 
(PTC), Jesus Pontes (PTC), Jory Oeiras (DC), Júnior 
Favacho (DEM), Kaká Barbosa (PL), Luciana 
Gurgel (PL), Marília Goés (PDT), Max da AABB 
(Solidariedade), Pastor Oliveira Santos (REP), 
Paulinho Ramos (PL), Paulo Lemos (PSOL), Telma 
Gurgel (Podemos), Telma Nery (PSDB) e Zezinho 
Tupinambá (PSC).

Durante o período dois deputados renunciaram 
*Em 2020, após decisão do STF, o Dep. Jack JK (Cidadania) tomou posse do 
mandato em substituição do Dep. Doutor Jaci.

Os instrumentos de exercício do mandato, as 
prerrogativas dos parlamentares e as garantias 
de espaços para participação popular, entre 
outros elementos, constituem um núcleo 
importante para o exercício da cidadania e, por 
causa disso, têm na ALAP a Instituição que os 
preserva  incondicionalmente.
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(1) Dep. Doutor Jaci
(2) Dep. Max AABB

(3) Dep. Cristina Almeida 
e Dep. Telma Gurgel

(4) Dep. Júnior Favacho
(5) Dep. Marília Góes

(6) Dep. Paulo Lemos

(PDT)

Aldilene
Souza

A Dep. Aldilene Matos de Souza, nascida em 08 de julho de 
1970, em Macapá, ao longo dos quatros anos de seu primeiro 
mandato foi a autora da Lei nº 2702, 10/05/22, que estabe-
lece a reserva de vagas para mulheres em situação de 
vulnerabilidade econômica decorrente de violência domés-
tica em editais de licitação para a prestação de serviços no 
âmbito da administração pública estadual.

Também é a parlamentar por trás da Lei nº 2570, de 
15/06/2021 que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação de avisos com o número do Disque Denúncia da 
Violência Contra a Mulher (Disque 180) e Polícia Militar (190).

A Deputada destinou R$ 580.986,63 em emendas impo-
sitivas para o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, 
garantindo melhoria nos serviços ofertados à população. Na 
área de juventude, R$ 1.014.313,78 foram destinados para 
custear estágio remunerado de estudantes do ensino 
médio e superior, preparando centenas de jovens para o 
mercado de trabalho e gerando renda.

Ao Cidade Macapaba, Aldilene destinou R$ 160 mil para 
aquisição de dois conjuntos motobombas, para auxiliar no 
fornecimento de água. No setor cultural, destinou R$ 200 
mil para fomentar manifestações culturais de religiões de 
matriz africana, reafirmando o seu valor histórico para o 
povo do Amapá, que tem a ancestralidade africana 
enraizada em seus costumes e tradições.

Na infraestrutura, foram R$ 167.559,91 a serem investidos 
nos municípios do interior. No esporte, Aldilene destinou R$ 
12 mil para aquisição de cadeiras de rodas profissionais para 
paratletas do basquete. E, no combate às drogas, é autora da 
Lei nº 2473, de 30/12/2019, que institui o “Junho Branco”, 
mês estadual de combate e prevenção ao uso de drogas 
lícitas e ilícitas.

20
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Tivemos uma agenda de 
trabalho extensa, envolvendo 
visitas técnicas em vários 
segmentos da sociedade, 
reuniões com prefeitos e 
parlamentares dos municípios.

Nascida em Laranjal do Jari em 1985, a deputada Alliny 
Sousa da Rocha Serrão  atuou como presidente da 
Comissão de Política Agrária, vice na de Ética e membro nas 
de Segurança Pública, de Transporte e Obras Públicas e de 
Empreendedorismo.

A Deputada também compôs a Frente Parlamentar pela 
Prevenção da Violência contra a Mulher e Redução do 
Feminicídio no Amapá, que buscou fortalecer as iniciativas 
de combate à violência doméstica contra mulheres e 
meninas. “Tivemos uma agenda de trabalho extensa, 
envolvendo visitas técnicas em vários segmentos da 
sociedade, reuniões com prefeitos e parlamentares dos 
municípios, participando, ouvindo e buscando soluções para 
as demandas que nos eram confiadas”, explicou.

Dentre as Emendas Impositivas, destinou R$ 3 milhões para 
a aquisição de mamógrafos em Ferreira Gomes, Laranjal do 
Jari e Oiapoque e um aparelho de ultrassom para Vitória do 
Jari, bem como a reforma e ampliação do Centro Especiali-
zado em Reabilitação de Laranjal do Jari.

Em 2019, aprovou leis importantes como a Lei nº 2490, de 
10/01/2020, que combate e proíbe qualquer discriminação 
à criança e ao adolescente com autismo, deficiência física e 
intelectual ou doença crônica em instituições de ensino. 
Também a Lei nº 2701, de 10/05/2022, que determina a 
doação de bicicletas apreendidas para instituições que as 
transformem em cadeiras de rodas.

Ainda em 2022, aprovou a Lei nº 2750, em 22 de agosto, que 
dispõe sobre a garantia de isonomia entre homens e 
mulheres em premiações de competições esportivas e 
culturais no Amapá que usem recursos públicos. Ao todo, no 
seu mandato, foram 493 indicações, 476 requerimentos, 25 
moções, 15 projetos de lei ordinária e quatro decretos de leis.

(União)

Alliny
Serrão 

Nascida em Laranjal do Jari em 1985, a Dep. Alliny Sousa da 
Rocha Serrão atuou como presidente da Comissão de 
Política Agrária, vice na de Ética e membro nas de 
Segurança Pública, de Transporte e Obras Públicas e de 
Empreendedorismo.
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O Dep. Charly Jhone Santos de Sousa nasceu em 22 de julho 
de 1969, em Macapá. Professor e funcionário público 
estadual, focou sua atuação na busca por educação de 
qualidade no Amapá, o que culminou na PEC que deu 
autonomia orçamentária e financeira ao Conselho Estadual 
de Educação. Também atuou de forma decisiva nas 
questões de segurança pública e saúde. “Fui um apoiador e 
incentivador do esporte e sensível no trato com a religião, 
trazendo para o Estado a TV Novo Tempo, com vasta 
programação para as famílias amapaenses”, reforçou.

Como parlamentar, presidiu a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e foi vice-presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. 
Atuou nas comissões de Ética, de Orçamento e Finanças, da 
Pessoa Humana. Participou ainda da Frente Parlamentar de 
Incentivo a Capacitação, Primeiro Emprego e Economia 
Solidária.

É dele a Lei nº 2547, de 07/04/2021, que dispõe sobre a 
instalação de placas de advertência sobre ciclistas nas 
rodovias estaduais. No mesmo ano, teve aprovado projeto 
que culminou na Lei nº 2572, de 29/06/2021, que dispõe 
sobre emplacamento de automóveis de locadoras que 
operem no Amapá. 

Em 2022, foi o autor da Lei n° 2639 de 07/03/2022, que 
estabelece “fila zero” nos hospitais públicos e privados 
quando houver decretação de estado de calamidade 
pública em razão de epidemias, pandemias e endemias. O 
texto proíbe aos hospitais públicos e privados no Amapá a 
recusa de atendimento de pacientes acometidos de 
doenças originárias de epidemias, pandemias ou endemias 
enquanto durar a decretação de estado de calamidade.

Fui um apoiador e 
incentivador do esporte e 
sensível no trato com a 
religião, trazendo para o 
Estado a TV Novo Tempo, 
com vasta programação para 
as famílias amapaenses.

(PL)

Charly
Jhone

Como Parlamentar, presidiu a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e foi vice-
presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Redação 
e Cidadania. Atuou nas comissões de Ética, de Orçamento 
e Finanças, da Pessoa Humana. Participou ainda da Frente 
Parlamentar de Incentivo a Capacitação, Primeiro Empre-
go e Economia Solidária.
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A Dep. Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes nasceu 
em Macapá, em 1966 e exerceu seu terceiro mandato na VIII 
Legislatura. A Deputada ultrapassou 2310 proposições no 
período e atuou como parlamentar Interestadual em Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Epilepsia da União dos 
Legisladores - UNALE. É autora da Lei nº 2552 de 
28/04/2021, que veda a denominação de bens públicos 
como homenagem à pessoa condenada pela exploração de 
mão de obra escrava ou por crime de racismo. Também 
aprovou a Lei nº 2710 que proíbe atos de racismo e LGBTfobia 
nos equipamentos esportivos do Amapá.

Coordenadora da Frente Parlamentar pela Prevenção da 
Violência contra a Mulher e Redução do Feminicídio e 
procuradora da Mulher da ALAP, Cristina Almeida acom-
panhou intensamente casos de feminicídio e violência 
contra a mulher.

É autora da Emenda Constitucional 63/2021, que dispõe 
sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas 
escolas estaduais; da Lei nº 2456 de 16/12/2019, que torna 
necessário o registro de violência contra a mulher no 
prontuário de atendimento médico; da Lei nº 2404, de 
06/06/2019, que institui o Dia Estadual de Combate ao 
Feminicídio; e da Lei nº 2690, de 26/04/2022, que institui o 
selo "Empresa Amiga da Mulher".

Como presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
intermediou assinatura de um termo de cooperação entre 
Macapá e Kourou (Guiana Francesa), em que os respectivos 
prefeitos planejam agenda de cooperação. Articulou o 
traslado de brasileiros falecidos em território francês e abriu 
debate com autoridades do país vizinho, sobre a liberação 
do tráfego na ponte binacional e a campanha “Brasileiro 
Legal”. Membro da comissão COVID, visitou hospitais 
durante a pandemia e levou demandas da população ao 
Parlamento. Realizou agendas e protocolou requerimentos 
pela vacinação quilombola. Integrou comitiva em visita à 
sede da farmacêutica União Química, responsável pela 
produção da vacina Sputnik V no Brasil.

(PSB)

Cristina
Almeida
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Diogo Wenceslau Vilhena Senior, 41 anos, cumpre seu 
primeiro mandato de deputado. Nascido em Macapá, é 
graduado em administração e sua ação parlamentar é 
pautada por proposições nas áreas de Saúde, Educação, 
Agricultura e Infância. Entre os requerimentos que fez, se 
destacam os por reformas em escolas, pela manutenção do 
ramal de acesso à comunidade Porto do Céu e por 
iluminação pública na capital.

Integra as Comissões: Meio Ambiente, Turismo, Política 
Agrária e a da Criança, do Adolescente e da Assistência 
Social, que preside. Em Santana, promoveu ações sobre 
como identificar o trabalho infantil. No Conselho Tutelar da 
Zona Oeste de Macapá, contribuiu com a criação da Sala 
Lúdica Yalisson Andrade de Moura. Realizou audiência 
pública no Oiapoque sobre prevenção ao abuso sexual de 
crianças e adolescentes em áreas fronteiriças, e promoveu 
rodas de conversas sobre o tema. Criou a cartilha de 
conscientização e de enfrentamento ao suicídio. Também 
defendeu o piso salarial nacional da enfermagem e a 
redução na jornada de trabalho para pessoas com 
fibromialgia ou com alguma necessidade especial. Abordou 
o retorno de vigilantes às escolas estaduais, a agricultura 
familiar e a criação de um hospital veterinário público.

Atuou pelas conclusões de obras do Hospital de Pronto 
Atendimento Infantil e do Hospital da Criança e Adolescente 
e pela segurança de passageiros em embarcações. “As 
ações são frutos de um trabalho em conjunto com 
seguimentos da população”, pontuou.

Na pandemia de COVID-19, intercedeu pela ampliação do 
auxílio emergencial, pediu o aumento do número de leitos, 
de EPIs e a abertura do HU-UNIFAP. Nos anos de 2021 e 
2022, destinou R$ 2,2 milhões em emendas, entre outras, 
ao programa de estágio, à aquisição de equipamentos para a 
Casa do Artesão e ao atendimento psiquiátrico no Hospital 
de Clinicas Dr. Alberto Lima.

As ações são frutos de um 
trabalho em conjunto com os 
seguimentos da população.

(MDB)

Diogo
Senior
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(Cidadania)

Doutor
Jaci

Jaci Pena Amanajás, 73 anos, é médico, natural de Macapá, e 
atua há mais de 25 anos em hematologia e hemoterapia. O 
Deputado assumiu a vaga deixada pela Dep. Marilia Góes, 
nomeada como Conselheira do Tribunal de Contas do 
Estado (pág.47).

Presidiu a Comissão da Pessoa Humana e integrou as 
comissões de Saúde, Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia e Comissão da Criança, do Adolescente e da 
Assistência Social.

Autor do Requerimento nº 0997/2022, em conjunto com o 
Dep. Paulo Lemos, que solicitou ao Governador do Estado a 
nomeação dos concursados do Cadastro Reserva do 
Concurso 2018 da Fundação da Criança e do Adolescente - 
FCRIA, para preencher vagas existente na Instituição.
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O Dep. Alberto Silva Negrão, 50 anos, é médico e nasceu 
em Macapá.

Foi presidente da Comissão de Saúde e membro atuante 
das comissões de Ética, Empreendedorismo, Agricultura 
e Abastecimento, além de compor a Comissão da Criança, 
Adolescente e da Assistência Social.

Autor da Lei nº 2635, de 03/03/2022, que estabeleceu a 
Política Pública de Incentivo e Educação Tecnológica para 
a Terceira Idade, denominada "Terceira Digital", no Estado 
do Amapá.

(PSB)(PSB)(PSB)(PSB)

Dr. Alberto
Negrão

Foi presidente da Comissão de Saúde e membro atuante das 
comissões de Ética, Empreendedorismo, Agricultura e 
Abastecimento, além de compor a Comissão da Criança, 
Adolescente e da Assistência Social.
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O Dep. Victor André de Freitas Amoras, 36 anos, é médico, 
macapaense e estreou na Assembleia Legislativa durante a 
VIII Legislatura, ao ser eleito para o cargo de Deputado 
Estadual no ano de 2018.

Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, além de ter 
composto a Comissão de Saúde, a Comissão de Orçamen-
to e Finanças e a Comissão da Criança, do Adolescente e da 
Assistência Social. Com atuação intensiva na defesa da 
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do 
Estado, foi firme na fiscalização  em Pedra Branca do 
Amapari, em 2021 - acompanhando técnicos da Sema, da 
Polícia Técnica e da Defesa Civil Estadual na investigação 
sobre a mortandade de peixes, répteis, mamíferos e aves, 
no Igarapé Areia, que deságua no Igarapé Xivete, braço do 
Rio Amapari.

Em 2021, destinou emendas impositivas no valor de R$ 698 
mil para área da Saúde, resultando na compra de um 
aparelho de raio-x portátil para o Hospital de Clínicas Dr. 
Alberto Lima (HCAL), de equipamentos de odontologia para 
Policlínica Papaléo Paes, e de ambulância para a comunida-
de do Inajá, em Itaubal do Piririm.

No ano seguinte, direcionou mais de R$ 1,5 milhão para as 
áreas de Educação, Desporto e Lazer, e atenção básica de 
saúde. “Estamos encerrando este primeiro ciclo de trabalho 
no parlamento amapaense, no qual conseguimos executar 
boa parte do nosso plano de gestão para o Poder 
Legislativo”, avaliou.

Estamos encerrando este 
primeiro ciclo de trabalho no 
parlamento amapaense, no 
qual conseguimos executar boa 
parte do nosso plano de gestão 
para o Poder Legislativo.

(Rede)
Dr. Victor
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Defesa da mulher, primeira infância, empreendedorismo e 
turismo são as principais   bandeiras da Dep. Edna Auzier em 
prol do desenvolvimento do Amapá. Nascida em Santana, 
em 1973, a Parlamentar assumiu a Procuradoria da Mulher, a 
coordenadoria da Frente Parlamentar da Primeira Infância, 
presidiu a Comissão de Turismo, foi 1ª Secretária da Mesa 
Diretora e preside o Parlamento Amazônico (pág. 59).

É dela a Lei nº 2558, de 10/05/2021, que proíbe o uso de 
fogos de artifício com ruídos altos. E, a Lei nº 2689, de 
26/04/2022, que dispõe sobre a criação do Selo de 
Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena, produzido no 
Amapá. 
Conquistou ainda a garantia de cestas básicas e pagamento 
de auxílio emergencial aos empreendedores do setor 
turístico, como forma de minimizar os impactos causados 
pela pandemia.

Desde 2021, ano em que os deputados conquistaram o 
direito de indicar parte do orçamento público por meio de 
Emendas Impositivas, a parlamentar destinou 30% de seus 
recursos apenas para projetos da área da Saúde, e ainda 
contemplou educação, segurança, assistência social, 
empreendedorismo, infraestrutura, esporte e cultura. 

Uma de suas primeiras iniciativas através das Emendas foi 
destinar R$ 174.913,38 para o Hospital Maternidade Mãe 
Luzia, tendo em vista a melhoria do atendimento à mulher e 
ao recém-nascido. E também destinou parte desse recurso 
para a compra de equipamentos e mobiliário para a 
implantação da Sala Lilás no 6º Batalhão da PM, com a 
finalidade de proporcionar ambiente adequado ao 
atendimento especializado e humanizado às mulheres 
vítimas de violência.

(PSB)(PSB)(PSB)

Edna
Auzier

É dela a Lei nº 2558, de 10/05/2021, que proíbe o uso de fogos 
de artifício com ruídos altos. E a Lei nº 2689, de 26/04/2022, 
que dispõe sobre a criação do Selo de Qualidade e Autentici-
dade Artesanal Indígena, produzido no Amapá.
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Jack Houat Harb, 47 anos, natural de Macapá, é graduado em 
Ciências Contábeis, tendo atuado profissionalmente na área 
empresarial, na condução de negócios familiares. O Dep. Jack 
JK cumpriu o seu primeiro mandato nesta legislatura.

Sua atuação parlamentar foi pautada por ações relacionadas 
à área da saúde, à educação, ao empreendedorismo, à causa 
animal, à geração de emprego e à inclusão social, às quais 
destinou mais de R$ 2 milhões em emendas.

Presidiu a Comissão de Empreendedorismo e foi membro da 
Comissão de Segurança Pública e da Comissão da Criança, do 
Adolescente e da Assistência Social. Também foi presidente 
da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, Questões de 
Gênero, Assuntos Indígenas, da Mulher, do Idoso, do Afro-
brasileiro, da Cidadania e Defesa Consumidor.

É autor da Lei nº 2587, de 06/09/2021 que torna indetermi-
nada a validade de laudos de autismo. “É uma lei de extrema 
importância às famílias e para o autista que antes, precisava 
repetir as mesmas reavaliações para comprovar uma 
condição que já é atestada, o que lhes demandava tempo e 
altos custos, podendo até perder seus benefícios”, avaliou. 

Outras leis de sua autoria são a nº 2562, de 07/06/2021, que 
garante atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia; a 
nº 2598, de 29/09/2021, que instituiu o “Maio Sem Dor”, 
campanha anual de conscientização sobre a fibromialgia; e a 
nº  2739,  de 28/06/22,  que trata da aquisição de 
equipamento que permite o acesso de pessoas com 
deficiência às praias fluviais/orla.

Integrou a comissão COVID-19 da ALAP. Durante o período, 
visitou hospitais, fiscalizou serviços, percorrendo todo o 
estado, atuando para a garantia de direitos e acesso a 
serviços de saúde de qualidade, defendendo a atenção de 
órgãos de vigilância sanitária e de saúde à população.

(Solidariedade)

A Lei nº 2587/21 é de extrema 
importância às famílias e para 
o autista que antes, precisava 
repetir as mesmas reavaliações 
para comprovar uma condição 
que já é atestada.

Jack
JK
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Jaime da Silva Perez, 51 anos, cumpriu seu segundo 
mandato consecutivo de Deputado Estadual. Nascido em 
Macapá, é graduado em Administração e Especialista em 
Políticas Públicas.

O Deputado teve sua atuação parlamentar pautada em 
ações relacionadas às áreas de Educação, Infraestrutura e 
Relações Exteriores. Destinou recursos de suas emendas 
impositivas ao Instituto Nova, para promoção da inserção de 
jovens e adultos no mercado de trabalho.

Integrou a mesa diretora da ALAP, ocupando a função de 4º 
Secretário. Compôs a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa do Estado, a de Meio Ambiente e a de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

É autor da Lei nº 2612, de 12/11/2021, que definiu a data de 19 
de novembro como o Dia Estadual do Empreendedorismo 
Feminino. Promoveu a Audiência Pública com o tema: 
“Inauguração e funcionamento do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap)”.

Durante a pandemia de COVID-19, requereu fiscalizações de 
preços de alimentos, de medicamentos, e materiais de 
construção a diversas secretarias de governo. Solicitou 
prioridade na vacinação para profissionais de Segurança 
Pública, de Comunicação e feirantes e pediu a desinfecção 
periódica dos transportes públicos. Também por causa das 
infecções causadas pelo vírus SARS-CoV-2, solicitou a 
dispensa de pagamento do IPTU e do alvará para licença de 
funcionamento no ano de 2020.

(PTB)

Jaime
Perez
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Macapaense nascido em 1977, o deputado Ruziely de Jesus 
Pontes da Silva soma mais de duas mil proposituras 
aprovadas no seu mandato. Foram 74 em 2019, 89 em 2020, 
1182 em 2021 e outras 681 até o fechamento deste Relatório, 
totalizando 2025. Grande parte do trabalho foi destinado ao 
fortalecimento do setor produtivo. Sua atuação tem sido 
essencial para o avanço e o aperfeiçoamento de políticas 
públicas como o Plano de Produção Integrada de Alimentos.

O Deputado também buscou apoio em entidades 
renomadas para a criação de novas políticas. Assim, nasceu 
o Amapá Cacau, que representa a segurança financeira do 
pequeno produtor rural. A atuação do Parlamentar passa 
pela mandiocultura, e pela busca por produção de alta 
qualidade genética, através do Programa Reniva, em que 
primeiros investimentos somaram mais de R$ 800 mil na 
compra de manivas-sementes para estruturar bancos 
clonais. Atualmente, a produção de raízes de mandioca pode 
gerar renda de até R$ 20 mil de farinha por hectare.

A legalização das terras também recebeu atenção do 
Deputado, que garantiu a doação de 11 glebas, ou seja, 1,6 
milhão de hectares para o Amapá. E mais sete glebas estão 
em processo de doação, o que significa que logo haverá 
mais terras legalizadas.

A Saúde também recebeu atenção. O deputado destinou 
emenda de R$ 174 mil para a aquisição de equipamentos 
para o laboratório da UPA de Laranjal do Jari. Outros R$ 524 
mil para a secretaria de Desenvolvimento Rural, utilizada 
para a construção da Casa do Mel, na Comunidade 
Quilombola Mel da Pedreira e mais R$ 524 mil para incentivo 
à Cultura. Entre as leis de sua autoria, também está a nº 
2622, de 06/01/2022, que institui a Política Estadual de 
Prevenção às Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúr-
bios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.

Jesus
(PDT)Pontes
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O Dep. Joryosvaldo Queiroz Oeiras, santanense nascido em 
1973, foca sua luta em defesa dos trabalhadores. A 
promulgação da Emenda Constitucional nº 0061, de 
04/03/2020, que cria a Polícia Penal do Amapá, foi um 
marco em seu mandato e para o sistema prisional.

De suas emendas impositivas, o parlamentar direcionou R$ 
200 mil para a aquisição de 65 pistolas para o IAPEN e R$ 
400 mil para reforma e ampliação dos alojamentos e 
aquisição de equipamentos. O parlamentar também é o 
autor da Lei nº 2716, de 01/06/2022, que institui a Semana 
Estadual de Educação Financeira.  Com a iniciativa, durante 
uma semana especial, os alunos de Educação Básica 
passam a receber informações sobre moeda, consumo 
consciente, poupança e investimentos, entre outros, e são 
incentivados a ter vida financeira saudável e equilibrada.

O objeto da Lei nº 2578, de 12/07/2021 é instituir a Semana 
da Consciência Indígena, que deverá ser realizada no 
Amapá, entre 13 e 19 de abril, com o objetivo de conscien-
tizar a população. Outra lei de destaque, a nº 2571, de 
29/06/2021, determina que a realização do “Teste do 
Bracinho” passe a ser obrigatório nas unidades hospitalares 
do Estado. O teste é realizado mediante a aferição da 
pressão arterial de crianças a partir dos três anos de idade.

Outra iniciativa de Jory é a Lei nº 2397, de 17/05/2019, que 
institui o mês “Junho Vermelho”, dedicado à realização de 
campanhas de incentivo à doação de sangue e medula 
óssea no Amapá. E, o deputado ainda é autor do projeto de 
Lei nº 0050, de 11/03/2022, que se tornou a Lei n° 2771 que 
isenta as taxas de concursos públicos para os candidatos 
que estudam ou concluíram seus estudos em estabeleci-
mentos da rede pública estadual, municipal e federal e as 
pessoas com deficiência.

(PP)

Jory
Oeiras
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Amiraldo da Silva Favacho Júnior, 43 anos, cumpriu seu 
terceiro mandato consecutivo de Deputado Estadual. 
Nascido em Macapá, viveu por quase uma década no 
interior do estado. É graduado em Administração pela 
Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

Sua ação parlamentar foi pautada na luta pelo fortalecimen-
to do setor produtivo, da indústria e do setor de serviços, na 
perspectiva de atração de investimentos e geração de 
emprego e renda.  Presidiu a Comissão de Segurança Públi-
ca e integrou a de Indústria, Comércio e Minas e Energia.

Atento ao potencial logístico e fiscal do Amapá, defendeu a 
inserção do Estado no comércio global, e a sua integração à 
rota de desenvolvimento mundial. Manteve interlocução 
permanente com ribeirinhos, agricultores, pescadores e 
pequenos empreendedores, promovendo ações de 
estímulo ao desenvolvimento local sustentável, por meio do 
apoio à produção de frutos, pescados e madeira de valor 
comercial, entre outras.

Contribuiu com a inserção dos Empreendedores Digitais - 
que se reinventaram durante a pandemia de COVID-19 - na 
pauta de discussão de incentivos por parte do Governo do 
Estado, a fim de viabilizar a ampliação das oportunidades de 
pequenos negócios.

É autor da Lei nº 2654, de 02/04/2022, que dispõe sobre 
diretrizes para aplicação de recursos provenientes de 
outorgas de concessões públicas estaduais e municipais. 
“Essa lei foi capaz de fazer com que mais de 10 mil 
amapaenses saíssem da fila do desemprego”, comemorou 
o parlamentar.

Essa Lei nº 2654/22 foi capaz 
de fazer com que mais de 10 
mil amapaenses saíssem da fila 
do desemprego.

(MDB)

Júnior
Favacho
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Pernambucano, o Dep. José Carlos Carvalho Barbosa, 
chegou ao Amapá na década de 1980. Trabalhou no garimpo 
em Calçoene, atuou como comerciante de estivas e se 
estabeleceu como empresário na área da construção civil 
em Macapá. Em 2002, Kaká foi eleito para o seu primeiro 
mandato na Assembleia.

Presidindo a Casa desde 2016, Kaká resgatou a credibilidade 
da ALAP através do pagamento, em dia, dos salários e da 
dívida com a previdência dos servidores. Promoveu a 
reestruturação do quadro funcional com redução de cargos 
e a realização do segundo concurso. Fortaleceu a participa-
ção do Parlamento no campo social por meio de parcerias 
com instituições filantrópicas, além de reformar os prédios 
da Casa de Leis e construir o edifício anexo. Tudo com 
recursos do orçamento do próprio Legislativo. 

Entre 2021 e 2022, aprovou 505 proposituras, principal-
mente, em defesa dos direitos da mulher: estabeleceu a Lei 
nº 2713/22 que criou o Código Amapaense da Mulher; e 
aprovou a Lei nº 2720/22 que institui a "Política de Cidadania 
Digital" nas escolas. Também é autor da Lei nº 2698/22, que 
institui o Selo Acessibilidade "Amapá Inclusivo" como 
certificação para estabelecimentos que promovam 
acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. E em junho, conseguiu que a Lei nº 2731/22 
fosse sancionada,  estabelecendo a igualdade de 
premiações e benefícios entre atletas e paratletas em com-
petições realizadas com apoio do poder público estadual.

É autor da lei nº 2712/22, que permite a realização do “Teste 
do Olhinho” em recém-nascidos, com uso do oftalmos-
cópio, gratuito em todos serviços hospitalares da rede 
pública e conveniados com o Sistema Único de Saúde. 
Assina também a Lei n° 2732/22 que adotou a política 
“Superando Desafios” para corrigir a aprendizagem na rede 
estadual e proporcionar melhor rendimento dos alunos em 
exames nacionais.

(PL)

Kaká
Barbosa
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Max Ney Machado Andrade, 59 anos, é formado em 
Ciências Contábeis, filho de Alberto e Magnólia Andrade, 
casado com Joselma e pai de três filhas. Em 2014 foi eleito 
para o seu primeiro mandato como o deputado mais bem 
votado do seu partido e, em 2018, foi reeleito. Como 
presidente da Comissão de Combate e enfrentamento à 
COVID-19 da ALAP percorreu todos os Centros Covid e 
hospitais dos 16 municípios do Amapá, protocolou e foi 
atendido em dezenas de requerimentos. Reivindicações 
que, em sua maioria, exigiam estrutura para os hospitais, 
va c i na s,  m e d i ca m e ntos,  oxigê n i o,  a m b u lâ n c ia  e 
combustível para as ambulâncias, além de profissionais da 
saúde como médicos e enfermeiros.

Bancário aposentado desde 2016. Seu apelido “Max da 
AABB” surgiu por causa da sua ligação com o clube 
(Associação Atlética Banco do Brasil). Em 2003, assumiu a 
Presidência do clube AABB Macapá onde permanece no 
cargo há quase 20 anos.

As bandeiras do Deputado são: Empreendedorismo, 
Segurança, Emprego e Renda. Na legislatura, foi membro da 
Comissão de Turismo e vice na de Orçamento e Finanças, 
Indústria, Comércio e Minas e Energia e Administração 
Pública. Destinou R$ 180 mil em emendas impositivas para a 
compra de armas e munições para a Polícia Militar. Foi de sua 
relatoria o Projeto de Lei nº 0030/2022, que autorizou o 
Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI que 
reestrutura a carreira de agentes e oficiais pertencentes ao 
quadro efetivo da Polícia Civil do Amapá.

Também destinou o valor de R$ 130 mil para o Corpo de 
Bombeiro do Amapá. Autorizou na LOA o valor de R$ 2,5 
milhões para a reforma da policlínica da Polícia Militar. Enviou 
ainda 700 caixas d’água para serem distribuídas aos 
moradores do distrito do Bailique.

(MDB)

Max
da AABB
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(Republicanos)

Carlos Antonio Oliveira Santos, 52 anos, cumpriu seu 
segundo mandato consecutivo como Deputado. Natural 
de Benevides (PA), é bancário por profissão e integrou o 
quadro funcional do antigo Banco do Estado do Amapá.

Foi membro da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão 
de Ética e da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e 
Cidadania. No exercício da vice-presidência da primeira, foi 
à Comunidade Xivete, em Pedra Branca do Amapari, 
inspecionar o acidente ambiental que provocou a morte de 
milhares de peixes.

Encaminhou mais de 1,6 mil proposituras, entre as quais 40 
projetos de lei aprovados e sancionados. É autor da lei nº 
2555, de 10/05/2021 que instituiu a campanha “Assédio 
sexual nos meios de transportes públicos e coletivos é 
crime”; E da lei nº 2485, de 10/01/2020, que instituiu o 
“Maio Laranja” - campanha de enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes; “Nosso trabalho se 
voltou em levar a campanha ao conhecimento das famílias 
e desde a sanção da lei, temos intensificado o combate à 
violência sexual contra nossas crianças”, afirmou.

Destinou emenda impositiva de R$ 700 mil para o Corpo de 
Bombeiros; R$ 17 mil para o segmento cultural; R$ 425 mil 
para a Polícia Militar; R$ 348 mil para o Programa Amigos 
do Esporte; e para o combate à COVID foram R$ 350 mil.

Durante a pandemia, a ALAP aprovou indicações suas 
requerendo das prefeituras a isenção de IPTU para os 
munícipes e de alvarás às empresas. Percorreu todos os 
municípios do Estado, averiguando unidades de saúde.

Desde a sanção da lei, temos 
intensificado o combate à 
violência sexual contra nossas 
crianças. 
(Lei 2485/20 ‘Maio Laranja’)

Pastor
Oliveira
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Paulinho
(MDB)

Ramos 

Nascido em Macapá em 1973 e formado em Odontologia, o 
Dep. Paulo Alceu Avila Ramos é autor das leis: nº 2647, de 
30/03/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar 
socorro aos animais atropelados; nº 2480, de 08/01/2020, 
que institui o benefício da meia-entrada para jovens eleitores, 
em espetáculos, exibições e manifestações culturais e 
esportivas; e nº 2508, de 04/09/2020, que tornou obrigatória 
a prestação de assistência odontológica aos pacientes 
internados em hospitais.

Em 2019, foi do Deputado a criação da Lei nº 2462, que 
assegura o enquadramento no conceito de pessoa com 
deficiência às pessoas com a Doença de Von Recklinghausen. 
A partir dessa iniciativa, pessoas com neurofibromatose 
passaram a ser beneficiárias da Lei Estadual nº 0498, de 
04/01/2000. E também a Lei nº 2.451, de 02/12/2019, que 
prioriza a realização de exames de mamografia para mulheres 
de 40 a 69 anos.

Em 2020, a produção do Deputado alcançou 110 Reque-
rimentos, 24 Decretos Legislativos, 253 Indicações e 20 
Projetos de Lei Ordinária.

O destaque em 2021 é o Projeto de Lei Complementar nº 
0003/21-AL, que altera dispositivo do Estatuto dos Militares 
do Amapá. Apesar da pausa forçada pela pandemia de COVID, 
o Deputado ainda realizou quatro eventos solenes: entrega do 
Título Honorífico João Nobre Lamarão, em 20 de agosto; 
entrega da Comenda Mérito Legislativo em Odontologia; 
entrega das Medalhas de Mérito Raimunda Nazaré da Silva 
Ramos - Raimundinha Ramos, para as personalidades negras 
do Estado; e entrega de Moções de Aplausos e Títulos de 
Cidadão Amapaense, em 10 de dezembro.
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Paulo Cesar Lemos de Oliveira, 50 anos, é professor de 
história e advogado. Natural de Baião (PA), cumpriu seu 
segundo mandato de Deputado Estadual.

Foi presidente da Comissão de Ética; ocupou a vice-
presidência da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, 
Questões de Gênero, Assuntos Indígenas, da Mulher, do 
Idoso, do Afro-brasileiro, da Cidadania e Defesa do 
Consumidor; integrou também a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; e a Comissão de 
Constituição, Justiça, Redação e Cidadania.
 
Votou contra o aumento da alíquota de contribuição 
previdenciária dos servidores públicos; presidiu a Comissão 
Organizadora do concurso público da ALAP. Encaminhou 231 
proposições, e é autor da Lei nº 2583, de 23/07/2021, que 
garantiu acesso à internet, por meio de “Sim Chip Card”, 
para estudantes do 3º ano do Ensino Médio de rede pública, 
enquanto perdurar a pandemia de COVID-19.

Também é de sua autoria a Resolução nº 204/2019, que 
instituiu a Ouvidoria Itinerante e, na condição de ouvidor, 
percorreu diversos municípios para ouvir a população. Na 
ocasião, recebeu denúncias de falta de remédios, de leitos, 
de equipamentos e sobre como pacientes eram tratados 
pelo governo, especialmente na pandemia.

Por meio de emendas impositivas destinou R$ 555 mil para 
a Saúde; a Educação recebeu R$ 500 mil, aplicados em 
reformas e manutenção de escolas; para o Corpo de 
Bombeiros, destinou R$ 50 mil; para a Feira do Pescado do 
Perpétuo Socorro, foram R$ 100 mil.

Ao município de Laranjal do Jari, foram destinados R$ 100 
mil, para a construção da sede social dos professores; 
outros R$ 100 mil foram para Tartarugalzinho, investidos em 
programa de estágio; Vitória do Jari também recebeu R$ 100 
mil, para competições esportivas; por fim, Macapá foi 
beneficiada com R$ 150 mil, aplicados em passarelas.

(PSOL)

Paulo
Lemos
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Advogado, o Dep. Errinelson Vieira Pimentel é natural de 
Teresina (PI). No final de 2022, completou cento e oitenta 
dias como Parlamentar do Amapá, período em que 
substituiu a Dep. Luciana Gurgel (pág.46). Durante os meses 
de trabalho no Parlamento, entre outras ações, foram 
protocoladas indicações ao Governador propondo 
mudanças no Estatuto do Militares. Destacam-se a 
concessão do adicional indenizatório de permanência; e os 
critérios de idade para a matrícula nos cursos de formação 
de Cabos e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. Foi ele também que buscou a definição de 
adicional de interiorização dos militares; a criação da 
Indenização de Risco de Vida - IRV; e o auxílio de 
compensação orgânica aos Bombeiros que desenvolvem 
atividades hiperbáricas.

Na legislatura, o Deputado propôs a PEC nº 0003/22-AL – 
que modifica o texto constitucional incluindo ao Quadro de 
Oficiais da Administração, os Quadros de Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros. Acrescentou o Posto de Coronel - 
QOA ao Quadro de Oficiais Músicos - QOM, e o Posto de 
Major ao Quadro Especial de Oficiais – QEO. A proposta foi 
criada em parceria com mais 11 parlamentares.

O Deputado esteve em 100% das sessões plenárias, apre-
sentou seis Requerimentos, quatro Moções, três Projetos 
de Decreto Legislativo, dois Projetos de Lei Ordinária e oito 
indicações. No total, foram 33 Proposições de sua autoria 
que tiveram por objetivo promover melhorias à população e 
esclarecimentos sobre o uso da máquina pública, oferecen-
do transparência aos amapaenses. Em 180 dias, o parla-
mentar realizou também visitas ao interior do Estado, 
acompanhando de perto as demandas dos municípios mais 
distantes da capital, como Oiapoque e Laranjal do Jari.

R. Nelson
(PL)Vieira 
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Natural do município de Dom Pedro, no interior do Mara-
nhão, a Dep. Raimunda Macedo Barroso representou o Vale 
do Jari na Assembleia. Ela era primeira suplente e assumiu a 
vaga deixada pelo prefeito da capital, Antônio Furlan 
(pág.45), em 07 de janeiro de 2021. Durante os dois anos do 
seu mandato, a deputada realizou 122 indicações à 
Prefeitura de Macapá, 158 requerimentos ao Governo do 
Estado do Amapá e mais quatro moções de aplausos.

A Deputada teve grande influência em projetos que benefi-
ciaram a população do Estado, entre eles, por meio de 
Emenda Impositiva parlamentar, a entrega de uma viatura à 
delegacia de Polícia Civil do município de Vitória do Jari. 
“Entregamos ao prefeito Ary Duarte, no dia 18 de agosto de 
2021, o espelho da Emenda de nossa Autoria destinada à 
aquisição de uma ambulância para o distrito de Jarilândia”, 
afirmou a Parlamentar. Segundo Raimunda Beirão, o veículo 
especial contribuirá muito no transporte de pacientes, tanto 
do distrito como das comunidades das ilhas próximas.

Na área da Saúde, Raimunda Beirão também entregou à 
Vitória do Jari mais de 50 equipamentos para o atendimento 
aos munícipes. "Acompanhamos a situação de carência na 
cidade e sabemos que é uma demanda da população”, 
ressaltou. Entre os itens disponibilizados estão: monitor 
multiparâmetro, carrinho de emergência equipado, bomba 
de infusão, desfibrilador, aparelho de ECG, entre outros, que 
ajudarão a aprimorar o atendimento médico-hospitalar no 
município.

(PMB)

Raimunda
Beirão

Na área da Saúde, Raimunda Beirão também entregou à 
Vitória do Jari mais de 50 equipamentos para o atendimen-
to aos munícipes. "Acompanhamos a situação de carência 
na cidade e sabemos que é uma demanda da população”, 
ressaltou. Entre os itens disponibilizados estão: monitor 
multiparâmetro, carrinho de emergência equipado, bomba 
de infusão, desfibrilador, aparelho de ECG, entre outros, 
que ajudarão a aprimorar o atendimento médico-
hospitalar no município.
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Macapaense, nascida em 1955, a Dep. Telma Lúcia de 
Azevedo Gurgel, além de parlamentar, foi vice-presidente 
da Mesa Diretora.

Em busca de melhoria para o povo amapaense que vive na 
região da Guiana Francesa,  conseguiu progresso 
significativo. “Avançamos na questão do VISA, na 
possibilidade de trazer o corpo de um ente querido falecido 
em território francês para ser entregue aos familiares é 
marca do nosso mandato. Pois, nem diante da pandemia do 
COVID-19 e de todas as medidas restritivas impostas pelas 
autoridades francesas deixamos de ir até lá bater na porta 
deles”, explicou.

É dela a Lei nº 2761, de 15/09/2022, que assegura às pes-
soas com deficiência auditiva o direito a atendimento por 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nas 
unidades do SIAC Super Fácil. A Lei nº 2723, de 08/06/2022, 
que dispõe sobre a prestação de serviços social e de psico-
logia na rede pública de educação básica. E a Lei nº 2699 de 
09/05/2022, que institui a Patrulha Maria da Penha.

Ainda sobre violência contra as mulheres, a Deputada criou 
a Lei nº 2643, de 18/03/2022, sobre monitoramento 
eletrônico de agente de violência. “Cabe ressaltar a bancada 
feminina através da Procuradoria da Mulher onde 
desempenhei o papel de procuradora adjunta. Fomos 
incansáveis, batemos de porta em porta em cada órgão que 
pudesse somar conosco na luta contra o feminicídio, que 
avançou muito durante a pandemia da COVID-19, e tivemos 
conquistas históricas”, refletiu. 

Entre as conquistas da Parlamentar estão: atendimento 
especializado para mulheres vítimas de violência 
doméstica; dispensa para a realização de exames 
preventivos de câncer; tipificação de crimes de importuna-
ção sexual. Na Segurança, registrou avanços em especial a 
instituição do Sistema Único de Segurança Pública, que 
permite a integração de esforços sobre prevenção e 
repressão à criminalidade.

No período 2019 até outubro de 2022, a Deputada Telma 
Gurgel apresentou 769 Proposituras.

Fomos incansáveis, batemos de 
porta em porta em cada órgão 
que pudesse somar conosco na 
luta contra o feminicídio, que 
avançou muito durante a 
pandemia da COVID-19, e 
tivemos conquistas históricas.

(Podemos)

Telma
Gurgel
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(Cidadania)

Telma
Nery

Nascida em Belém (PA), em 16 de abril de 1970, a Dep. Telma 
Adriana Nery Paiva, é administradora de empresas por for-
mação e funcionária pública da prefeitura de Macapá desde 
1998. Chegou ao Amapá ainda adolescente e se estabe-
leceu no bairro do Laguinho, onde mora até os dias de hoje.

A sua trajetória política iniciou em 2011 quando assumiu a 
Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. Em 
2012 foi eleita vereadora em Macapá, e em 2016, vice-
p re fe i ta  da  c i da d e ;  p e rí o d o  e m  q u e  se  d e d i co u , 
principalmente, aos cidadãos desassistidos, moradores das 
áreas de ressaca e ribeirinhas na cidade. Em 2018, foi eleita 
Deputada Estadual.

A Deputada é autora da Lei nº 2500, de 06/04/2020 que 
regulamenta, na ocorrência de dano, o ressarcimento ao 
consumidor pelas concessionárias de energia elétrica. 
“Através desta lei que está em vigor, o consumidor pode 
solicitar a restituição de valores dos aparelhos elétricos 
danificados”, explicou a Dep. Telma Nery.

Nesta legislatura, a Parlamentar integrou a Comissão de 
Administração Pública e atuou fortemente nas de Meio 
Ambiente e de Agricultura e Abastecimento. Em 2020, 
aprovou a Lei de nº 2491, de 10/01/2020, que busca a con-
servação, a preservação e proíbe o uso de canudos plásticos 
em todo o Estado.

Telma Nery lutou para que o Amapá tivesse acesso rápido à 
infraestrutura de emergência e medicamentos, inclusive 
vacinas, que foram fundamentais na pandemia.

Através da Lei nº 2500/20,  
que está em vigor, o consumidor 
pode solicitar a restituição de 
valores dos aparelhos elétricos 
danificados.
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José Tupinambá Pereira de Souza, 60 anos, cumpre seu 
primeiro mandato de Deputado. Nasceu em Sobral (CE) e 
chegou no Amapá em 1990, onde se estabeleceu como 
comerciante ambulante.

Integrou a Comissão de Indústria, Comércio e Minas e Ener-
gia, a de Orçamento e Finanças, a de Segurança Pública e a 
de Transportes e Obras Públicas, sendo presidente desta 
última. É autor da lei nº 2518, de 10/12/2020 que instituiu o 
“Dezembro Verde”, campanha contra o abandono de Ani-
mais. Defendeu a indenização aos consumidores, em razão 
do apagão elétrico ocorrido em 2020. Fez requerimentos 
pedindo isenção de IPVA para ônibus e micro-ônibus; 
solicitou recuperação imediata de ponte sobre o Rio 
Pedreira, em Santo Antônio da Pedreira; requereu limpeza, 
terraplenagem e pavimentação de ruas de Macapá; pediu 
mutirão  de  cirurgias  ortopédicas  no  Hospital  de 
Emergências; pleiteou instalação de passarelas em Santana 
e na capital Macapá.

Na Saúde, destinou emendas impositivas à assistência 
hospitalar nas cidades de Mazagão, Ferreira Gomes e Pedra 
Branca do Amapari, que receberam R$ 75 mil, cada.

Para Tartarugalzinho foram R$ 150 mil, para aquisição de 
material de consumo. Em Macapá, R$ 380 mil para materiais 
para o Pronto Atendimento Infantil. Houve ainda R$ 100 mil 
para infraestrutura.

Destinou R$ 643 mil para o passe livre estudantil; R$ 300 mil 
para material esportivo das comunidades; R$ 942 mil para 
UEAP; R$ 148 mil para qualificação profissional; R$ 75 mil 
para o Abrigo São José; R$ 643 mil para políticas da 
juventude; R$ 200 mil para o Corpo de Bombeiro; R$ 300 mil 
para fornecimento de material esportivo para comunidades; 
e 942 mil para a educação e desenvolvimento científico.

Durante a pandemia de COVID-19, lutou contra o aumento 
de preços da cesta básica e solicitou ajuda da Agência de 
Fomento do Amapá aos empreendedores. Requereu à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar a suspensão de 
carências de planos de saúde.

Durante a pandemia, lutei 
contra o aumento de preços da 
cesta básica e solicitei ajuda da 
Agência de Fomento do Amapá 
aos empreendedores.

(PSC)

Zezinho
Tupinambá
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Antônio Paulo de Oliveira Furlan, 49 anos, médico, natural 
de Belém (PA).

Autor da Lei nº 2441, de 11/11/2019, que institui a Política 
Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar e outras 
providências. Destacam-se também a Resolução nº 
0206/2019, que dispõe sobre a criação do Fórum 
Permanente sobre Saúde Pública no Estado do Amapá; e a 
nº 0212/2019, que dispõe sobre instituição e desenvol-
vimento do projeto “ALAP Sustentável”, através da 
obrigatoriedade da instalação de sistemas de energia solar 
fotovoltaicos no prédio da Assembleia Legislativa do Amapá 
e seus anexos.

Em 2020, o Dep. Dr. Furlan foi eleito prefeito de Macapá, 
sendo substituído pela Dep. Raimunda Beirão (pág.41) no 
ano seguinte .

(Cidadania)
Dr. Furlan
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Luciana Araújo Góes Gurgel apresentou 1.825 proposituras 
nesta legislatura. Com destaque para os projetos voltados 
para o empreendedor: “Qualifica Amapá”, que garantiu 700 
vagas em cursos gratuitos; “Capacitar para Transformar”, 
com mais de 1.600 participantes em 20 cursos diferentes.

Em parceria com o Sebrae criou o “Jovem Descolado”, reco-
nhecido nacionalmente. Com foco na infância, a eputada é D
autora do Projeto de Lei nº 0164/21-AL, que prioriza a 
apuração e responsabilização de crimes dolosos e culposos 
contra o menor.  Para o idosos foi criada a Lei nº 2607, de 
22/10/2021, que instituiu o Dia Estadual do Idoso e a Lei nº 
2632, de 08/02/2022, que garante o pagamento de meia 
tarifa em estacionamentos.

A arlamentar é autora do Projeto de Resolução nº 0007/17 P
que instituiu a Comissão de Empreendedorismo na ALAP. A 
Comissão tem a missão de estimular o setor por meio de 
integração entre poder público, instituições de ensino, 
empresários e associações. É de sua autoria também a 
Resolução nº 0197/18, que criou a Procuradoria Especial da 
Mulher na ALAP.

A Deputada destinou ainda R$ 330 mil em emendas para 
melhorar a estrutura dos Hospitais da Mulher e do Pronto 
Atendimento Infantil. Para atenção básica, foram mais de R$ 
380 mil garantindo o acesso ao método contraceptivo a 
todas as mulheres nas UBS de Macapá. No total, foram seis 
milhões para Saúde. Para Trabalho e Empreendedorismo 
foram R$ 218 mil em investimentos no Programa Pró-
emprego, Empreendedorismo, Trabalho e Renda.

Luciana Gurgel é autora da Lei nº 2626, de 06/01/2022, que 
alterou o “Teste do Pezinho” no Amapá. A nova regra 
aumentou para 30 o número de doenças diagnosticadas 
através do teste, que é obrigatório para os bebês e gratuito 
no SUS.

Em 2022, a Dep. Luciana Gurgel se licenciou do mandato e foi 
substituída pelo Dep. R. Nelson (pág.40).

Luciana
(PL)Gurgel
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Marília
Góes (PL)

Em seu terceiro mandato, durante a VIII Legislatura, a Dep. 
Marilia Brito Xavier Góes fez 152 proposituras entre 
projetos de Leis Ordinárias, Requerimentos, Projetos de 
Resolução, Indicações, Projetos de Decretos Legislativos e 
Moções. Nascida em Belém em 1965, Marilia Góes foi 
responsável pelo projeto Caminho Empreendedor executa-
do entre os 2017 e 2022, que beneficiou 7,6 mil pessoas com 
cursos de qualificação, para os mais diversos públicos, nas 
regiões urbanas e rurais. O projeto foi um dos cinco melho-
res do país, em práticas inovadoras, segundo o Congresso 
Interdisciplinar de Direitos Humanos (Interdh 2020).

A partir do requerimento da Parlamentar, o Governo do 
Estado regulamentou a lei que criou o Programa Minha 
Primeira Empresa. A iniciativa já formalizou e financiou 44 
empresas, e outras 100 concorrem ao edital em vigência em 
2022 com o aporte financeiro de R$ 3,5 milhões para 
financiamentos.

Destaque para Política Estadual e Conselho de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Autismo no Amapá, criação dos 
“Espaços TEAcolho” nas unidades do Super Fácil em 
Macapá, Santana e Laranjal do Jari e reativação do Núcleo de 
Avaliação do Neurodesenvolvimento.

Marilia destinou recursos de emendas impositivas para 
instituições atuantes nas áreas de Empreendedorismo, 
Saúde e Inclusão Social. Em 2021 e 2022, foram R$ 2,2 
milhões destinados para: Associação de Moradores do 
Jardim Paraíso; Instituto Profissionalizante Marcelo Cândia; 
Lar Betânia; Instituto Recomeço; Casa da Hospitalidade; e 
ainda, para assegurar a compra de medicamentos 
oncológicos para pacientes da UNACON. E houve atenção 
também para: empreendedorismo como forma de garantir 
direitos das mulheres; e para serviços terapêuticos para 
pessoas com TEA.

Em 2022, a Dep. Marilia Góes foi nomeada Conselheira do 
Tribunal de Contas do Estado, sendo substituída pelo Dep. 
Doutor Jaci (pág.26).
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Na Assembleia existem Comissões Permanentes, 
organizadas em torno de 17 eixos temáticos e criadas para 
estudar e emitir pareceres sobre diversas proposições, e as 
Co m i ss õ e s  P rovi s ó ri a s,  o rga n i za d a s  p a ra  atu a r 
pontualmente. Em ambos os casos, cada estrutura é 
composta por grupos de parlamentares (com renovação 
bianual, para as primeiras) que recebem apoio de um 
departamento sob o comando da Diretoria Legislativa. 
Devido à sua relevância, o Departamento das Comissões 
Técnicas - DEPCOM, é estruturado com planejamento e 
ferramentas de gestão próprias, e reúne servidores 
especializados em avaliar o mérito de cada proposta que 
almeja transformar-se em norma, e elaborar pareceres que 
recomendem aprovação, arquivamento ou rejeição, 
segundo as regras do Regimento Interno. Nas Comissões, 
também ocorre o recebimento de representações contra 
atos e omissões do Poder Executivo, que serão analisados 
através de pedidos de informações e consultas enviadas ao 
Governo do Estado. Também são promovidas visitas 

Excelência em 
conformação de projetos, 

fiscalização e controle, 
com apoio de Equipe 

Especializada.

Comissões 
Parlamentares
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técnicas que acompanham, sistematicamente, a execução 
de programas promovidos no Amapá.

Nesta Legislatura, em que houve reformas estruturais na 
ALAP (pág.71) ,  o DEPCOM recebeu instalações e 
equipamentos novos, aumentou a sua produtividade e 
agilizou processos. “A CCJ apreciou  projetos na 1.196
Legislatura”, afirmou a servidora Gracilene de Sá Feio, chefe 
do DEPCOM, referindo-se à Comissão de Constituição 
Justiça e Redação - CJJ. “Entre os avanços observados e 
com o apoio da nossa Equipe, as matérias analisadas 
tecnicamente e com recomendação de aprovação, 
obtiveram um índice baixíssimo de vetos”, complementou 
Gracilene, em referência à redução de 178% nos vetos 
aplicados pelo Executivo, sobre projetos que passaram 
pelas Comissões e pelo Plenário. Trata-se de resultado que 
evidencia muito o desempenho do DEPCOM, e o 
alinhamento que a estrutura da Assembleia alcançou, 
quando observado pelas perspectivas da harmonia entre os 
poderes e da atenção à população. 
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(pág. anterior)
Reunião da CAB com membros do IBAMA.

(acima)
Visita de campo da CSA no distrito de Bailique.

(1) Visita técnica da Comissão Especial
durante a pandemia de COVID.

(2) Gracilene Sá Feio, chefe do DEPCOM.
(3) Reunião da Comissão de Relações Exteriores

com o Prefeito de Kourou (Guiana Francesa).
(4) Reunião da Comissão de Educação no Oiapoque.
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Compilado das principais ações das Comissões Permanentes

Comissão  Presidente

Aprovou mais de 35 Projetos oriundos do Executivo;
Analisou todos os Projetos das Comissões da Casa;
Contribuiu para aprimorar as normas de acesso ao Programa Renda 
pra Viver Melhor.

PLO 003/2021, altera a Lei nº 2214 - reformula o Programa Amapá 
Jovem;
PLO 0044/2022, gerou a Lei nº 2654 - dispõe sobre diretrizes para 
aplicação de outorgas de concessões públicas.

Interagiu com o grupo gestor da educação de Oiapoque, Calçoene e 
Amapá;
PLO 0027/2019, gerou a Lei nº 2449 - institui bolsa para profissio-
nais nos programas de formação da SEED; 
Inspecionou escolas estaduais na região do Vale do Jari, após a 
pandemia.

Inspecionou obras da BR156 e pontes até o Distrito de Lourenço, 
em Calçoene;
Participou do 8º Seminário Brasileiro de Obras Públicas - SEBROP, 
no DF;
Fiscalizou obras da Rodovia 156 e estruturantes em escolas 
públicas em Laranjal do Jari;
PLO 0094/2019, gerou a Lei nº 2489 - sobre informações 
obrigatórias nas placas de sinalização de obras públicas.

PLO 0148/2019, gerou a Lei nº 2500 - regulamenta o ressarci-
mento ao consumidor, por concessionárias de energia;
PLO 0041/2022, gerou a Lei nº 2713 - Código Amapaense da Mulher 
- CAM;
Reunião ampliada com a comunidade local no Distrito de Bailique.

PLO 0098/2019, gerou a Lei nº 2459 - determina a oferta de leito 
hospitalar privativo e atendimento psicológico para as mães de 
óbito fetal;
Visitou unidades referenciadas e que prestam serviços aos 
amapaenses, no Pará;
PLO 0005/2021, gerou a Lei nº 2587 - dispõe sobre validade do 
laudo médico pericial atestando Transtorno Espectro Autista - TEA.

Integrou reunião ampliada entre gestores públicos, na região do Vale 
do Jari, sobre as forças de segurança;
PLO 0020/2020, gerou a Lei nº 2542 - cria a carreira de Policial 
Penal;
PLO 0038/2022, gerou a Lei nº 2672 - instituiu incentivo aos 
servidores da SSP, por apreensão de armas de fogo.

Ações em Destaque

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação - CCJ 

Comissão de Orçamento 
e Finanças - COF

Comissão de Educação, 
Cultura, Deporto e Lazer - CEC

Comissão de Transportes e 
Obras Públicas - CTO

Comissão da Pessoa 
Humana - CDH

Comissão de Saúde - CSA

Comissão de Segurança 
Pública – CSP

Dep. Jesus Pontes

Dep. Paulinho Ramos

Dep. Charly Jones

Dep. Dr. Jaci

Dep. Jr. Favacho

Dep. Zezinho 
Tupinambá

Dep. Negrão

Comissão  Presidente

Participou da audiência pública internacional em Cayenne;
Visitou a região do Vale do Jari para verificar os danos ambientais 
causados pelas cheias;
Participou em reunião sobre gestão de resíduos no município de 
Laranjal do Jari.

PLO 0193/2019, gerou a Lei nº 2559 - isenção de taxas de inscrição 
concedida a mesários eleitorais em concursos;
PLO 0033/2022, gerou a Lei nº 2706 - auxílio alimentação no 
âmbito do Executivo;

PLO 0009/2019, gerou a Lei nº 2419 - instituição e regulamenta-
ção do Fundo Estadual do Trabalho;
PLO 0016/2019, gerou a Lei nº 2447 - instituiu o Programa Minha 
Primeira Empresa.

Promoveu debates sobre:
- projeto do Centro Integrado de Operações em Fronteiras - Fusion 
Center;
- liberação de tráfego na Ponte Binacional; 
- instalação do Consulado Francês em Macapá ou em Oiapoque; 
- assistência aos brasileiros com problemas jurídicos na região da 
fronteira; 
- tratativas para emissão dos passaportes destinados aos 
parlamentares da Assembleia;
Promoveu a campanha "Brasileiro Legal".

Acompanhamento permanente do comportamento dos Deputa-
dos, em especial quanto ao decoro parlamentar.

Inspecionou equipamentos que prestam atendimento às crianças 
e adolescentes na região da fronteira binacional;
PLO nº 0043/2022, gerou a Lei nº 2719 - obrigatoriedade da 
comunicação sobre nascimento sem identificação de paternidade.

PLO nº 0012/2022, gerou a Lei nº 2763 - acrescenta dispositivo à 
Lei nº 1615, que "Dispõe sobre a Política Estadual de Turismo".

PLO nº 0010/2019, gerou a Lei nº 2425 - cria o Instituto de Terras do 
Estado do Amapá - Amapá Terras;
PLO nº 0029/2019, gerou a Lei nº 2483 - altera o Fundo de 
Desenvolvimento Rural do Amapá - FRAP.

PLO nº 0014/2019, gerou a Lei nº 2441 - institui a Política Estadual 
de Incentivo ao uso da energia solar.

Pleiteou junto aos Senadores do Estado, que envidassem esforços 
para garantir recursos para aterramento de trecho de rodovia no 
Distrito do Abacate da Pedreira.  

Ações em Destaque

Comissão de Meio 
Ambiente – CMA

Comissão de 
Administração - CAP

Comissão de 
Empreendedorismo - COEM

Comissão de Relações 
Exteriores – CRE

Comissão de Ética – CET

Comissão da Criança e 
do Adolescente – CCA

Comissão de Turismo – CTUR

Comissão de Políticas 
Agrárias – CPA

Comissão de Indústria 
e Comércio – CIC

Comissão de Agricultura 
e Abastecimento – CAB

Dep. Victor Amoras

Dep. Jack JK

Dep. Paulo Lemos

Dep. Edna Auzier

Dep. Raimunda Beirão

Dep. Aldilene Souza

Dep. Cristina Almeida 

Dep. Diogo Senior

Dep. Alliny Serrão

Dep. Telma Nery
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Sessões 
Especiais

A Assembleia 
em harmonia com 

a população.
Sessões solenes
Na VIII Legislatura, foram realizadas sessões especiais 
comemorativas para valorizar categorias profissionais, 
algumas das mais significativas datas comemorativas 
regionais e pessoas com atuação relevante para o 
desenvolvimento do Estado. As Sessões Solenes são 
prerrogativas do Poder Legislativo, conforme dispõe o Art. 
94, inciso V, do Regimento Interno, em que o Parlamento 
cumprimenta e valoriza o trabalho de determinada pessoa 
ou de alguma instituição que se destacou no período. Além 
disso, as sessões solenes também são utilizadas para 
exaltar datas e atividades relevantes para o Amapá, e 
recepcionar autoridades que visitam o Estado. Na 
legislatura ocorreram 62 sessões solenes e entre elas, uma 
das mais significativas foi a que, em 20 de setembro de 2019, 
reabriu o Palácio Dep. Nelson Salomão - sede do Legislativo 
Estadual, após reforma estrutural. 
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Foto: Olavo Reis

(acima)
O Plenário Dep. Dalto Martins, durante sessão solene.

14 Deputados e Abdias Eduardo Pontes,
homenageado com o título de “Cidadão Amapaense”, 

em momento especial da 68º Sessão Ordinária da ALAP.

(pág. 53)
Momentos registrados em sessões especiais

realizadas no Plenário da ALAP

Sessão Itinerante
Previstas nos artigos 94, 123 e 124 do Regimento Interno, as 
Sessões Itinerantes são reuniões plenárias que podem 
ocorrer em qualquer ponto do território do Amapá. Trata-se 
de mecanismo que amplia a participação da população e é 
utilizado para aproximar o Poder Legislativo dos cidadãos 
do Estado. E é válido ressaltar que, nas Sessões Itinerantes, 
os cidadãos têm oportunidade facilitada para participar e 
ocupar a tribuna, durante as reuniões. Na VIII Legislatura, 
entretanto, as restrições sanitárias impostas pela epidemia 
de COVID-19, impediram a realização desse tipo de sessão.

Cidadão Amapaense
O Título de Cidadão Amapaense consiste em uma honraria 
individual atribuída pelo Parlamento às pessoas que, a partir 
de reconhecida atuação social, profissional, religiosa ou 
assistencial, entre outras, ofereceram benefícios à popula-
ção amapaense, e contribuíram com o desenvolvimento do 
Estado em diversas áreas. A homenagem foi estabelecida 
na Resolução nº 0124/2013 e pelo artigo 203 do Regimento 
Interno da Assembleia, e é oferecida para pessoas não 
naturais do Amapá. Na VIII Legislatura, foram 33 pessoas 
homenageadas, com destaque ao Título de Cidadão 
Amapaense concedido in memoriam ao Sr. Otoniel Alves de 
Alencar - Pastor pioneiro da Igreja Assembleia de Deus no 
Amapá, entregue no dia 29 de junho de 2022.
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A Assembleia Legislativa, constituída pelos legítimos 
representantes da população amapaense, visando o 
desenvolvimento do Estado do Amapá e o bem-estar coletivo, 
na sua função de legislar e fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, produziu 364 Leis Ordinárias, 27 Leis Complemen-
tares e 7 Emendas Constitucionais durante a VIII Legislatura.

Segundo o líder da Diretoria Legislativa - DIRLEG, Antônio 
Aparecido da Silva: “Ao longo da VIII Legislatura, a Diretoria 
Legislativa reafirmou seu papel institucional ao prestar apoio 
técnico aos Parlamentares para o bom desempenho de suas 
atividades constitucionais; quer seja em sua função legislativa, 
quer seja na sua função fiscalizadora”, afirmou o Diretor. “Para 
alcançar esse fim, não foram medidos esforços pelos 
servidores lotados nesta diretoria, tendo em vista, o momento 
da Pandemia, que nos levou a criar novas estratégias que 
assegurassem a continuidade das atividades parlamentares 
no Amapá”, concluiu ao ressaltar o empenho e o profissio-
nalismo dos servidores da Casa, durante as realidades 
adversas vivenciadas em 2020 e 2021.

A lista integral com toda a produção legislativa do período está 
disponível no Portal ALAP: www.al.ap.leg.br.

Diretoria 
Legislativa

2019 - 2023

Altera a Constituição do Estado do Amapá para criar a Polícia Penal do Estado do Amapá 
e dá outras Providências.

Emenda Constitucional - Ano: 2019

Dep. Telma Nery

Dep. Edna Auzier

Dep. Jory Oeiras 
e outros

AutorNº

Regulamenta na ocorrência de dano o ressarcimento ao consumidor pelas 
concessionárias de energia elétrica que prestem serviços no Estado do Amapá e dá 
outras providências.

Institui o Programa Farmácia Solidária que visa conscientização, doação, 
reaproveitamento e distribuição para a população e destinação final dos medicamentos 
no âmbito do Estado do Amapá e dá outras providências.

2500, de 
06/04/20

2505, de 
10/08/20

Lei Ordinária - Ano: 2019 | EMENDA 

0061, de 
04/03/20
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O diretor legislativo, 
Antônio Aparecido da Silva.

2503, de 
25/06/20

2499, de 
01/04/20

2552, de 
28/04/21

2639, de 
07/03/22

0131, de 
12/07/21

2583, de 
23/07/21

2540, de 
03/04/21

2698, de 
09/05/22

2699, de 
09/05/22

2701, de 
10/05/22

2713, de 
24/05/22
2758, de 
15/09/22

2761, de 
15/09/22

2763, de 
15/09/22

Institui auxílio financeiro emergencial para atender famílias em vulnerabilidade social, 
agravado pela calamidade pública e econômica advindas da pandemia COVID-19 e dá 
outras providências.
Dispõe sobre sanção administrativa para qualquer pessoa que elaborar, disseminar e 
compartilhar notícia falsa sobre o novo coronavírus (COVID-19) ou qualquer outra 
endemia, epidemia ou pandemia no Estado do Amapá.
Dispõe sobre a vedação para que pessoa condenada pela exploração de mão de obra 
escrava, ou pela prática de crime de racismo, seja homenageada na denominação de 
bens públicos.

Estabelece fila zero nos hospitais públicos e privados quando houver decretação de 
estado de calamidade pública em razão de epidemias, pandemias e endemias no estado 
do Amapá

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 0005, de 18 de agosto de 1994, que 
"Institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá e dá outras 
providências".

Institui benefício de prestação eventual consecutivo de que trata a Lei nº 2.499/2020 
(PROGRAMA RENDA CIDADÃ EMERGENCIAL), dispõe sobre a antecipação eventual do 
Pagamento do `Benefício Natalino do PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR`, 
referente à 13ª parcela paga anualmente, institui auxílio emergencial a bares, 
restaurantes, lanchonetes e transportadores escolares, e autoriza realização de aportes 
para as Companhias estaduais de Água e Esgoto e de Eletricidade, altera o Fundo de Aval 
(Lei nº 0918/2005), e dá outras providências.
Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, através de SIM Chip 
Card para estudantes, regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio de rede de 
ensino de escolas públicas estaduais, enquanto perdurar a pandemia provocada pelo 
CORONAVÍRUS e dá outras providências.
Institui o selo acessibilidade- "Amapá Incluso", como forma de certificar oficialmente os 
estabelecimentos privados ou públicos que promovam acessibilidade de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, no âmbito do Estado do Amapá, e adota outras 
providências.

Institui no âmbito da Polícia Militar do Estado do Amapá a Patrulha Maria da Penha, e dá 
outras providên cias. 

Dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia, 
para instituições filantrópicas, empresas públicas e/ou privadas que a transformem em 
cadeiras de rodas.
Cria o Código Amapaense da Mulher - CAM, consolidando a legislação relativa à proteção 
e defesa da Mulher.
institui o Selo da Produção da Agricultura Familiar no Estado do Amapá, e dá outras 
providências.
Assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito a atendimento por tradutor ou 
intérprete da língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nas unidades do SIAC Super Fácil, e dá 
outras providências.
Acrescenta o dispositivo à Lei n° 1.615, de 06 de janeiro de 2012, que "Dispõe sobre a 
Política Estadual de Turismo" e dá outras providências.

Poder Executivo

Dep. Dr. Victor

Dep. Cristina Almeida

Dep. Charly Jhone

Dep. Cristina Almeida

Poder Executivo

Dep. Paulo Lemos

Dep. Kaká Barbosa

Dep. Telma Gurgel

Dep. Alliny Serrão

Dep. Kaká Barbosa

Dep. Kaká Barbosa

Dep. Telma Gurgel

Dep. Edna Auzier

AutorNº

Lei Ordinária - Ano: 2021

Lei Ordinária - Ano: 2020

Lei Ordinária - Ano: 2022

Lei Complementar - Ano: 2020
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Participação 
Popular

A ALAP em sintonia 
com a sociedade.

A Assembleia Legislativa é uma instituição aberta à 
presença do povo, por definição, aliás, é a Casa do Povo. E 
um dos instrumentos de participação popular do Parlamen-
to Amapaense é a Audiência Pública, espaço de democracia 
participativa reconhecido e garantido por lei.

Por meio das audiências, indivíduos, grupos e entidades 
organizadas da sociedade têm oportunidades para 
expressar pontos de vista e necessidades diretamente aos 
gestores públicos. Isso ajuda a melhorar o trabalho dos 
governos e traz mais poder à sociedade civil. Trata-se, 
portanto, de um importante mecanismo para garantir a 
participação popular na discussão e solução de assuntos de 
interesse local.

Conforme Regimento Interno da ALAP, cada comissão pode 
realizar Audiência Pública, dentro ou fora da sede do Poder 
Legislativo, mediante proposta de qualquer um dos depu-
tados ou a pedido de alguma entidade da sociedade civil.

Na VIII Legislatura a lista de requerimentos para realização 
de audiências públicas contemplou 34 eventos, nos quais 
mais de 1200 pessoas participaram dos debates, como 
oradores e espectadores.
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(1) Req. nº 0381/19-AL

(2) Req. nº 0991/19-AL

(3) Evento alusivo ao Dia da Consciência Negra,
realizado pela Procuradoria Especial da Mulher

e o “Instituto de Mulheres Negras do Amapá

Req. nº 0268/19-AL 

Req. nº 0307/19-AL 

Req. nº 0318/19-AL 

Req. nº 0326/19-AL 

Req. nº 0363/19-AL

Req. nº 0367/19-AL 

Req. nº 0366/19-AL 

Req. nº 0365/19-AL 

Req. nº 0381/19-AL 

Ofício nº 004/19 

Req. nº 0648/19-AL 

Req. nº 0692/19-AL 

Req. nº 0789/19-AL

Req. nº 0959/19-AL 

_ _ 

_ _ _ _ 

Req. nº 0960/19-AL 

Req. nº 0961/19-AL 

Req. nº 0991/19-Al 

Req. nº 1264/19-AL 

Dep. Jory Oeiras

Dep. Marília Góes

Dep. Cristina Almeida

Comissão de Direitos Humanos

Dep. Dr. Furlan

Comissão de Direitos Humanos

Comissão de Direitos Humanos

Comissão de Direitos Humanos (CDH)

Dep. Diogo Senior

Dep. Federal Aline Gurgel

Dep. Dr. Furlan

Dep. Diogo Senior

 Dep. Diogo Senior

Dep. Federal Vinicius Gurgel

Dep. Dr. Furlan

Dep. Dr. Furlan

Dep. Cristina Almeida

Dep. Dr. Negrão

Dep. Cristina Almeida

Audiência Pública em 22/04/2019 para debater a privatização da Caesa.

Audiência Pública em 30/04/2019, para debater o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

Audiência Pú blica em 26/04/2019 para debater a PEC de Reforma da 
Previdência.

Audiência Pública em 10/05/2019 para debater os problemas de 
abastecimento e qualidade da água em Macapá.

Audiência Pública em 09/05/2019, para debater o Plano de 
Enfrentamento e Prevenção ao Suicídio.

Audiência Pública em 28/06/2019 para debater a expansão e o 
fortalecimento da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

Audiência Pública em 28/06/2019 sobre os impactos ambientais e 
sociais em Cutias e sua inclusão na partilha de royalties.

Audiência Pública em 17/05/2019 para debater a inclusão do Amapá no 
Programa Nacional de Combate às Drogas e à Violência.

Audiência Pública em 13/05/2019 para debater o apoio aos portadores 
de Síndrome de Fibromialgia.

Audiência Pública em 08/06/2019 para debater a Reforma da 
Previdência e seus impactos na vida das mulheres e dos trabalhadores 
do Norte.

Audiência Pública em 30/08/2019 para debater a implantação da 
Energia Solar fotovoltaica como compensação das hidrelétricas.

Audiência Pública em 20/09/2019 para debater a construção de 
Hospital Veterinário Público.

Audiência Pública em 11/10/2019 para debater temas ligados à 
Agricultura Familiar.

Audiência Pública em 14/10/2019 para debater o Grande Potencial do 
Setor Portuário.

Audiência Pública em 04/10/2019, sobre o tema “Aprendizagem 
Profissional Transformando Vidas”.

Audiência Pública em 01/11/2019 para debater a ampliação de Campus 
da Unifap em Mazagão.

Audiência Pública em 25/10/2019, sobre o tema “Epilepsia, avanços e 
retrocessos nas políticas públicas no Estado do Amapá”.

Audiência Pública em 11/11/2019, sobre o tema “Câncer de Próstata - 
sinais, sintomas e prevenção de uma doença curável”.

Audiência Pública em 13/12/2019, sobre o tema “A reforma 
Administrativa e a defesa dos serviços públicos”.

Audiência de Prestação de contas do Sistema Único de Saúde - SUS, 
realizada dia 06/12/2019

Audiência - 2019Req. Autor
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Audiência Pública em 16/03/2020 para debater marco legal da primeira 
infância.

Audiência Pública em 27/08/2020, sobre o tema “A reforma da 
previdência no Estado do Amapá”.

Audiência - 2020

Audiência - 2021

Audiência - 2022

Req.

Req.

Req.

Req. nº 1045/22-AL Dep. Edna Auzier

Req. nº 1071/22 -AL Dep. Diogo Senior

Req. nº 1136/22-AL Dep. Edna Auzier

Req. nº 1286/22-AL Dep. Jaime Perez

Req. nº 1017/21-Al Dep. Aldilene Souza

Req. nº 1138/21-AL Dep. Dr. Negrão

Req. nº 1152/21-AL Dep. Cristina Almeida

Req. nº 1502/21-AL Dep. Pastor Oliveira

Req. nº 1671/21-AL Dep. Edna Auzier

Req. nº 1687/21-AL Dep. Diogo Senior

Dep. Federal Aline Gurgel

Dep. Edna Auzier

Audiência Pública em 02/06/2022 sobre o tema “Exposição do 
Programa Amazônia + 10”.

Audiência Pública em 09/06/2022, para debater assuntos ligados aos 
Vigilantes nas Escolas.

Audiência Pública em 23/06/2022, sobre o tema “Regularização da 
Mineração em Áreas Brancas”.

Audiência Pública em 30/06/2022 para debater assuntos ligados ao 
HU-Unifap.

Audiência Pública em 27/08/2021 sobre o tema “Políticas Públicas de 
Saúde Mental e Drogas no país”, com presença do Dr. Quirino Cordeiro - 
Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da 
Saúde.

Audiência Pública em 06/08/2021 para debater câncer de cabeça e 
pescoço.

Audiência Pública em 16/08/2021 para debater a PEC 32/2020, que 
tramita na Câmara dos Deputados

Audiência Pública em 24/09/2021 sobre o tema “Combate ao crime de 
assédio e abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo 
Municipal e Intermunicipal no Estado do Amapá”.

Audiência Pública em 25/10/2021 para debater o Transporte Público.

Audiência Pública em 22/10/2021 para debater o piso salarial de 
profissionais de enfermagem.

Reunião em 12/03/2021 sobre o tema “1º Encontro da Frente 
Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa da Primeira Infância 
na Região Norte”.

Webnário em 18/08/2021 sobre o tema “Educar para combater o 
feminicídio”, em alusão ao Agosto Lilás, mês da campanha de 
conscientização à violência doméstica. 

Autor

Autor

Autor

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

Parlamento 
Amazônico
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Parlamento 
Amazônico

Protagonismo ALAP 
aclamado por Entidade que 

representa nove Estados.
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Foto: Kitt Nascimento
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(pág. anterior)
A Dep. Edna Auzier, no plenário ALAP, durante
sessão do Parlamento Amazônico em 2021.

(1) O Dep. Jory Oeiras acompanha a fala da presidente,
em reunião na 25ª Unale, em novembro de 2022.

(2) A Dep. Aldilene Souza na tribuna da ALAP.

(3) Foto oficial do Parlamento Amazônico
no Plenário Dep. Dalto Martins, em 2021.



Uma das reuniões do Parlamento Amazônico em Recife (PE), em 2022.
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Ações 
administrativas
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Reforma 
administrativa

A ALAP enfrentou o desafio 
de organizar as contas e 

modernizar sua estrutura.
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Organização financeira e contábil da Casa com a 
regularização dos pagamentos em atraso;

Reequilíbrio das contas previdenciárias, a partir da 
negociação da dívida com a Amapá Previdência - 
AMAPREV;

Reorganização da estrutura administrativa e dos cargos 
a partir da Lei nº 2382/2018, que dispôs sobre a Estrutura 
Organizacional e sopre o Plano de Carreira dos 
Servidores da ALAP;

Reforma do Palácio Nelson Salomão, sede do Poder 
Legislativo;

Realização do II Concurso Público e nomeação de 
servidores efetivos da ALAP;

Inauguração do Edifício Dep. Jarbas Gato e retorno de 
setores administrativos para o complexo na Av. FAB.

Principais ações administrativas 
da Legislatura:

“Estamos satisfeitos, mas sempre 
achamos que podemos melhorar.”

“Avançamos muito em quesitos 
como transparência e respeito 
ao cidadão.”
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(pág. 63) O edifício administrativo do
Palácio Dep. Nelson Salomão, após
reforma empreendida na VIII Legislatura.

(pág. 64) Sala de apoio administrativo
no Palácio Dep. Nelson Salomão.

(1) O diretor administrativo, Cezar de Melo.

(2) O diretor de orçamento e finanças, Alberto Sidônio.



Materialidade
De acordo com o Conselho Internacional para Relato 
Integrado (IRRC na sigla em inglês) e recomendações do 
Tribunal de Conta da União (TCU), os Temas Relevantes são 
aqueles capazes de afetar a geração de valor de uma 
instituição. E baseado nisso, o presente relatório reúne 
informações sobre os nove temas listados adiante. Cada um 
deles foi qualificado como materialmente relevante e a sua 
identificação é resultado de criteriosa avaliação entre 
representantes das instâncias política, estratégica, tática e 
operacional da ALAP.

Panorama 
organizacional

Produtividade 
Aprimoramento do Processo Legislativo
Eficiência Fiscalizatória
Suporte à Pluralidade de Ideias e Participação Popular
Gestão dos Recursos Financeiros
Gestão de Pessoas
Transparência e Austeridade
Inovação e Fortalecimento Institucional
Saúde e Qualidade de Vida
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Visão Geral Organizacional
As competências do Parlamento estão delineadas tanto na 
Constituição Federal (Art. 24 e Art. 25, §1º) como também 
na Constituição Estadual (Art. 94 e Art. 95). E a ALAP possui 
missão de Legislar, Fiscalizar e Controlar os atos da 
Administração Pública, com auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado - TCE.

A estrutura organizacional da Assembleia é composta por 
Órgãos de Natureza Política e Político-administrativa 
(subdivididos entre Colegiados e Singulares); Órgãos de 
Natureza Administrativa e Operacional (organizados em 
cinco níveis); Órgãos de Natureza Especial; e Órgãos 
Auxiliares. E segundo a Lei nº 2382/2018, a ALAP reúne 19 
órgãos | núcleos de competência (Figura 1 - Pág.67), e ainda 
departamentos, divisões e seções. Entre os quais vale 
ressaltar: Plenário, Mesa Diretora e 17 Comissões 
Permanentes.
O Plenário é o órgão máximo de decisões do Legislativo e é 
composto pelos 24 Deputados, eleitos para legislaturas de 
quatro anos.

A Mesa Diretora é o órgão colegiado que dirige os trabalhos 
legislativos e os serviços administrativos da Casa. Ela é 
eleita a cada dois anos.

Com renovação parlamentar promovida bianualmente, as 
Comissões atuam como órgãos consultivos  (pág. 48) 
destinados a elaborar estudos e emitir pareceres sobre os 
projetos e outras proposições; e na fiscalização e controle 
dos programas do Executivo. Elas são distribuídas em 
grupos e, na ALAP, estão organizadas a partir de 17 eixos 
para acolher, debater e votar as propostas para normati-
zação relacionadas a cada tema.

A estrutura organizacional da Assembleia é composta por 
Órgãos de Natureza Política e Político-administrativa 
(subdivididos entre Colegiados e Singulares); Órgãos de 
Natureza Administrativa e Operacional (organizados em cinco 
níveis); Órgãos de Natureza Especial; e Órgãos Auxiliares. E 
segundo a Lei nº 2382/2018, a ALAP reúne 19 órgãos | núcleos 
de competência , e ainda departamentos, (Figura 1 - Pág.69)
divisões e seções. Entre os quais vale ressaltar: Plenário, Mesa 
Diretora e 17 Comissões Permanentes.
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(pág. anterior)
Perspectiva da Mesa Diretora

no Plenário da Assembleia.

(1) Reunião da Comissão de
Relações Exteriores - CRE,

no Plenário Dep. Dalto Martins,
após reforma.

(2) Reunião da Comissão de
Orçamento e Finanças - COF,

em 2019, no plenário provisório
do Centro de Convenções.



Na VIII Legislatura, a pandemia de COVID-19 influenciou a 
população e as atividades econômicas em todo o Estado. E 
além da evidente emergência em saúde que afetou também 
a ALAP, o ambiente conturbado desafiou o Legislativo a 
aprimorar o seu funcionamento. O enfrentamento dessa 
adversidade, mesmo nas semanas em que o risco de conta-
minação era iminente, exigiu que alguns aperfeiçoamentos 
em tecnologia da informação, entre outros, fossem plane-
jados e implementados, simultaneamente à crise. E ainda no 
pós-pandemia (2022), houve a percepção de que mudan-
ças para tornar realidade o ambiente virtual de trabalho - 
inclusive sessões híbridas e outras inovações - ofereciam 
vantagens quanto à eficiência e economia de recursos.

Diante da crise econômica agravada pela Pandemia, e da 
polarização política nacional que também trouxe reflexos à 
realidade social do Amapá; a reforma administrativa e as 
medidas de austeridade que organizaram as contas da 
ALAP vieram ao encontro de antigas necessidades da Casa. 
E, em conjunto com os esforços da gestão 2019-2023 
associados à Transparência (pág.92) e à aproximação entre 
Legislativo e Sociedade, contribuíram com a recuperação da 
imagem institucional da Assembleia junto aos amapaenses.

O equilíbrio financeiro, a reestruturação física e organizaci-
onal, e a expressa atenção sobre os temas identificados 
como relevantes para a sociedade, almejam contribuir para 
que a ALAP continue a exercer, com excelência, o papel 
legislativo em um Estado jovem, com longa história e 
potencialidades evidentes.

Ambiente Externo
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(1) Reunião da Comissão
Especial criada durante a Pandemia.

(2) Distribuição de cestas básicas,
com apoio do Exército Brasileiro,

realizada nos meses da Pandemia de COVID.

Ao refletir sobre as ferramentas de gestão que referenci-
ariam a estratégia para buscar excelência em sua missão 
constitucional, nesta Legislatura a ALAP definiu:

ATIVIDADES 
DE APOIO 

ADMINISTRATIVO Consultoria Geral
Diretoria de Administração
Diretoria de Orçamento e Finanças
Diretoria de Tecnologia da Informação

Perspectivas de Gestão 
Organizacional e Modelo Funcional

ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 

Gabinete Civil
Procuradoria Geral
Diretoria de Controle Interno
Gabinete Militar
Diretoria de Segurança Institucional
Diretoria de Comunicação
Rede Legislativa de Rádio e TV
Escola do Legislativo

ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS

Plenário
Mesa Diretora
Comissões
Gabinetes Parlamentares
Corregedoria Parlamentar
Ouvidoria Parlamentar
Diretoria Legislativa

Missão

Valores

Visão de Futuro

Representar a população do Amapá, elaborar leis e fiscalizar 
os atos da Administração Pública, com o propósito de 
promover a democracia, a igualdade e o desenvolvimento, 
com justiça social.

Democracia, Ética, Harmonia entre os Poderes, Transpa-
rência e Sustentabilidade.

Ser reconhecida como instituição íntegra, eficiente, trans-
parente e inovadora, que acolhe os grandes debates 
republicanos estaduais, e oferece condições para que eles 
gerem evolução social, com excelência e respeito aos cidadãos.

Para entregar benefícios efetivos à 
população, a ALAP vale-se de esforços 
empreendidos em três áreas integra-
das: Atividades Institucionais, Ativida-
des de Apoio Administrativo e, por fim, 
Atividades Legislativas (sua atividade 
finalística) - Figura 1. E a integração 
dessas atividades, sob a perspectiva da 
gestão organizacional, apoia-se em 
mecanismos de Planejamento Demo-
crático, Gestão e Liderança Política para 
buscar melhoria contínua em seus 
processos e resultados.
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Para alcançar os objetivos propostos, a 
Mesa Diretora definiu 5 metas estrutu-
rantes: (1) Resgate das Contas; (2) Re-
forma Administrativa; (3) Recuperação 
da Estrutura e Modernização da Sede; 
(4) Realização de Concurso; (5) Cons-
trução e Instrumentalização do Anexo.

As informações associadas ao Planeja-
mento Estratégico da Legislatura, 
compreendem: insumos, atividades e 
resultados alcançados.

A essência dos serviços que a ALAP 
oferece (elaboração de leis e fiscaliza-
ção dos atos da Administração Pública), 
exigiram dispêndio de recursos com 
pessoal ativo. E, identificado como o 
principal insumo utilizado, entende-se 
Pessoal Ativo como o conjunto formado 
pelos Deputados que atuaram no 
período, somado ao total de servidores.

O segundo insumo mais relevante foi Despesas de Capital, 
ou seja, dispêndio exigido para construção, reformas e 
aquisição de patrimônio. E, por último, a Despesa Corrente 
ou: serviços e gastos frequentes que mantém as atividades 
operacionais da Casa. Segundo o diretor Alberto Sidônio: “é 
importante destacar que a reunião dos servidores em um só 
endereço, no anexo, haverá considerável redução nas 
despesas correntes”. A informação fundamenta-se no 
acesso à estrutura que foi oferecida à Casa. Informação que 
o diretor Cezar Melo complementou ao pontuar que a 
racionalização de recursos para a obra resultou da reforma 
realizada. “O anexo e toda a estrutura que oferecemos, em 
benefício da população do Amapá, foi custeada sem auxílio 
externo ou aportes adicionais. Resultado da reforma 
administrativa realizada”, afirmou.

Em contrapartida a ALAP empreendeu esforços sobre 
19.584 Proposições, entre as quais 8.088 foram votadas. 
Foram organizadas 354 sessões plenárias, dividas entre 
presenciais, virtuais e híbridas, e 120.995 tramitações 
legislativas, aqui identificadas como as etapas ou 
intervenções a que foram submetidas as proposições 
analisadas. O diretor Antônio Aparecido, ressaltou a 
qualidade da produção da Casa: “Trata-se de trabalho 
contínuo, especializado e que, como servidores públicos, a 
equipe da ALAP oferece com excelência”. Por fim, entre as 
normas promulgadas e sancionadas, o período contemplou 
364 Leis Ordinárias, 27 Leis Complementares e 7 Emendas 
à Constituição.

A Legislatura que terminou em 31 de janeiro de 2023, ainda 
realizou , e a ALAP 34 audiências públicas (pág. 56)
reafirmou o seu compromisso ao apoiar iniciativas ligadas à 
Saúde, Assistência e Desenvolvimentos Social .(pág. 86)

Planejamento Estratégico.
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As transformações estruturais alcançaram um objetivo 
estratégico para o Parlamento amapaense com a inaugura-
ção do edifício anexo Dep. Jarbas Gato.

Construído ao lado do Palácio Nelson Salomão, na Avenida 
FAB, o edifício tem 4,8 mil metros quadrados distribuídos 
em seis andares e reuniu os diversos órgãos de apoio 
administrativo da Assembleia. Simultaneamente à 
construção, a ALAP também empreendeu reforma da Sede 
e do Palácio. As mudanças começaram a se consolidar em 
2019, quando a reforma geral dos prédios tradicionais foi 
entregue à população.

Sede do Legislativo há 32 anos, a estrutura original na 
Avenida FAB foi modernizada e além dos aprimoramentos 
físicos, que contemplaram atenção com segurança e 
acessibilidade, recebeu novas instalações para a Diretoria 
Legislativa, para Comissões, recepção, protocolo, gabinetes, 
Cerimonial e Comunicação. O plenário foi digitalizado, foram 
instaladas centrais de ar-condicionado e a Rede Legislativa 
de Rádio e TV recebeu um novo estúdio.

Também foi instalado um portal detector de metais, que 
aumentou a segurança para quem acessa as dependências 
do Complexo da ALAP (Palácio, Edifício Sede e anexo Dep. 
Jarbas Gato). Detectores portáteis e um moderno sistema 
de monitoramento com câmeras completam a série de 
atualizações à disposição da Casa.

Além de resgatar condições de trabalho para os servidores 
e atualizar a estrutura para atender às necessidades 
administrativas contemporâneas, o diretor administrativo 
Cezar Souza de Melo explicou que entre os objetivos do 
investimento nas obras e construção do novo edifício, 
também foi permanente a preocupação em empreender a 
atualização de modo criterioso e austero, alinhado às 
expectativas da população. “Todas as ações foram 
pensadas levando-se em consideração melhorar a imagem 
do Legislativo Estadual perante o povo amapaense. Hoje, a 
sociedade vê a Assembleia como um poder onde suas 
aspirações podem ser atendidas”, ressaltou.

Modernização 
estrutural
Investimentos realizados 
com critério.
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(pág. anterior)
Os diretores Cezar de Melo e Alberto Sidônio,

e a Dep. Telma Gurgel, na reinauguração do
Palácio Dep. Nelson Salomão.

(1) Perspectiva do anexo Edifício Dep. Jarbas Gato.

(2) Perspectiva do acesso principal ao
Palácio Dep. Nelson Salomão, após a reforma.

Os recursos utilizados estão disponíveis no Portal da Transparência.
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 Conectividade 

e eficiência
A Assembleia integrada 
às melhores tecnologias.

(pág. Anterior) Perspectiva aérea do novo edifício.

(1) Marlon Salman.
(2) Ermano Maduro.

(pág. 74) Servidor ALAP e detalhes
dos novos equipamentos da Casa.
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Planejar, dirigir e avaliar as políticas de TI, junto à Mesa 
Diretora e Administração;

Gerenciar o desenvolvimento e a operação dos sistemas 
da Casa, assim como responder por estudos e 
implantação de novas soluções;

Apoiar iniciativas de inovação e aplicação de ferramentas 
tecnológicas que beneficiem a Casa;

Supervisionar a aquisição, o desenvolvimento e a im-
plantação de softwares e hardware;

Estabelecer, monitorar e garantir a integração da rede de 
computadores da ALAP.

Em tempo, são responsabilidades da DIRTIN:
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30 anos de 
Assembleia 

Legislativa
Compromisso e 

trabalho contínuo 
alinhados às 

expectativas dos 
amapaenses.
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(pág. 75) O Dep. Nelson Salomão
fazendo o juramento na posse da I Legislatura.

(pág. anterior) A página que documenta o
Termo de Posse do Dep. Felix Ramalho,
em livro de registros original da ALAP.

(1) Livro do acervo ALAP, em que constam as
18 assinaturas que aprovaram a Constituição do Estado.

(2) Registro do ambiente no Plenário,
durante as sessões das I Legislatura.

(3) Fachada da sede da ALAP nos anos 1990.
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(1) Jorge Salomão (ao centro, no fundo),
na bancada dos Parlamentares da ALAP,
em meados dos anos 2000.

(2) Paulo José da Silva Ramos e
Francisca Ferreira Favacho,
deputados na V Legislatura.
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(1) O plenário da Assembleia
provisoriamente instalado no
Centro de Convenções.

(2) O Dep. Kaká Barbosa em
visita às obras do edifício anexo.

(3) Perspectiva aérea
da nova estrutura da ALAP.

“Não há ninguém que penetrando suas fronteiras 
[...] não sinta essa fascinação que se irradia do 
ambiente e não termine cativo do seu destino.”

“A Mística do Amapá”
(texto completo e Conteúdo Extra disponíveis no Portal ALAP: www.al.ap.leg.br)

pelos Parlamentares e colegas. “Os servidores, alguns com 
longa experiência na Casa, sempre estão disponíveis para 
ensinar e ouvir sugestões sobre o sistema de trabalho. É 
gratificante integrar a administração da ALAP”, complementou.

Janary  Nunes
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Os servidores: Claudiomar Moreira (à esq.),
Lenildo dos Santos, Dionízio Martins,

Aimê Favacho, Kassandra Maciel e Jorge Salomão.

Em tempo, a servidora Monalisa Trindade
aparece na imagem do Sumário (pág. 5).



II Concurso 
Público ALAP

Servidores novos, 
especializados e 
comprometidos.
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tomaram posse em setembro de 2022.

(1) Carolline Peixoto assinando o termo de posse.
(2) Olavo Reis em sessão plenária da Assembleia.

(3) aís Orge (em verde) e o grupo
que tomou posse em 09//09/2022.



Escola do 
Legislativo

Aperfeiçoamento 
funcional contínuo. 
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(1) O servidor Elpídio Amanajás
durante palestra na Escola do Legislativo. 

(2) A coordenadora da Escola
do Legislativo, Wanna Queiroga.

Cursos realizados na VIII Legislatura

Verba Indenizatória

O Papel das Comissões

Marketing Eleitoral e Comunicação Digital

Sinal Verde para a Vida

Workshop “Tá na Mão”

Os Desafios da Educação no Brasil

Comunicação Política e Marketing Digital

Oficina de Marcos Jurídico e Mudanças na Lei Eleitoral

O Desafio de se Adaptar no Cenário Pós-pandemia no Ambiente Digital

O Papel do Vereador

Cerimonial no Ambiente Legislativo

Combate ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes 

Webinário “Violência Física, Psicológica e Financeira Contra o Idoso”

Oficina Interlegis Comunicação Integrada

Conquiste Audiência na Internet Utilizando Estratégias do Marketing Digital

Sistema Funcional de um Gabinete Parlamentar

Como se Destacar e Dominar Importantes Soft Skills da Atualidade

Processo Legislativo

Redação Oficial

105

129

319

153

282

216

256

319

100

67

71

153 

126

30

95

119

135

128

134

Cursos | 2019

Cursos | 2020

Cursos | 2021

Cursos | 2022

Inscritos

Total de Curso                           19

Total de Inscritos             2.937
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Ações Sociais
Cidadania e solidariedade.

A Assembleia Legislativa manteve, durante a VIII Legislatura, 
seis convênios com instituições de variados perfis, com o 
objetivo de promover ações sociais junto às comunidades 
vulneráveis.

Entre os parceiros, Organizações da Sociedade Civil e o 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. A Casa de Leis 
entende que lhe cabe também o papel de agente de 
responsabilidade social, não se furtando ter protagonismo 
na execução de ações que tragam impacto positivo 
imediato na vida das pessoas.

É o Parlamento a serviço da cidadania e da solidariedade.

A Assembleia Legislativa manteve, durante a VIII Legisla-
tura, seis convênios com instituições de variados perfis, 
com o objetivo de promover ações sociais junto às 
comunidades vulneráveis.
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Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (2018 / 2023)
Parceria firmada entre o TJ/AP e a ALAP, para realização do 
projeto “Casamento na Comunidade”.

Associação A Nossa Família (2021 / 2022)
Estabelece as condições para o repasse de recursos para 
cobertura das despesas de custeio do Projeto “Gravidez 
Saudável”, conforme descrito no correspondente Plano de 
Trabalho.

Associação Casa da Hospitalidade (2021 / 2022)
Apoio financeiro para subsidiar o projeto "Cuidar".

Associação Casa Padre Luigi Brusadelli (2021 / 2022)
Repasse de recursos para cobertura das despesas de 
custeio do projeto "Caminhando Junto para Uma Vida 
Melhor".
Educandário Dom Alexandre (2021 / 2022)
Estabelece as condições para o repasse de recursos para 
cobertura das despesas de custeio do projeto “Construindo 
o Amanhã”, como descrito no Plano de Trabalho.

Associação Educadora São Francisco de Assis - 
Capuchinhos (2021 / 2023)
Estabelece as condições para o repasse de recursos 
financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das 
despesas de custeio e de pessoal, visando a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco do projeto 
"Atendendo com Amor".

Convênios ALAP na Legislatura: 

Estabelece as condições para o repasse de recursos para 
cobertura das despesas de custeio do Projeto “Gravidez 
Saudável”, conforme descrito no correspondente Plano 
de Trabalho.

Repasse de recursos para cobertura das despesas de custeio 
do projeto "Caminhando Junto para Uma Vida Melhor".
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(pág. anterior)
Deputados e membros da ALAP
em visita à Associação Educadora
São Francisco de Assis /Capuchinhos

(1) Parlamentares participam em reunião
para formalização de convênio com a SEED.

(2) Visita da ALAP na Casa da Hospitalidade.

(3) Registro da ação “Casamento na Comunidade”,
realizada através Projeto junto ao TJAP.



Procuradoria 
da Mulher

Atenção simultânea sobre 
acolhimento, direitos e 

combate à violência. 

Criada em agosto de 2018, a Procuradoria Especial da 
Mulher da ALAP tem por finalidade promover a participação 
e a defesa de direitos das mulheres no Estado. Em sua 
função constitucional, atua no acompanhamento dos 
processos em casos de feminicídio, intermediação de 
iniciativas junto aos órgãos do Governo e Judiciário, e 

Criada em agosto de 2018, a Procuradoria Especial da 
Mulher da ALAP tem por finalidade promover a partici-
pação e a defesa de direitos das mulheres no Estado. Em 
sua função constitucional, atua no acompanhamento dos 
processos em casos de feminicídio, intermediação de 
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pedidos de emissão de documentações que possam 
embasar suas denúncias. Além disso, desenvolve ações de 
promoção da igualdade de gênero e participa na fiscalização 
e no planejamento do combate à violência contra a mulher, 
articulando-se com órgãos congêneres e com os de 
segurança. 

No biênio de 2021-2022, a Dep. Edna Auzier assumiu a 
Procuradoria, com as Procuradoras Adjuntas: Dep. Cristina 
Almeida e Dep. Telma Gurgel. Na Legislatura, o órgão 
participou da construção da "Casa da Mulher Brasileira" em 
Macapá; da instalação da "Sala Lilás" no 6° Batalhão da 
Polícia Militar; da efetivação do app "Denuncie Mulher 
Amapá"; da implantação da "Patrulha Maria da Penha"; e foi 
criada uma linha de ônibus que atende pacientes que 
precisam chegar até o Hospital de Amor.

Em seu viés educativo, o órgão promoveu manifestações 
com a participação da comunidade em carreatas, blitze e 
campanhas educativas, webinários e visitas a representan-
tes diversos, para a solicitação de apoio à ampliação da Rede 
de Proteção às Vítimas. A Procuradoria participou ainda da 
inauguração da "Sala Maria da Penha" em Mazagão, para 
atendimento diferenciado às mulheres vítimas de violência.

As procuradoras também realizaram ação social no "Mês da 
Mulher", com atendimentos jurídicos e assistenciais em 
março, e atividades inovadoras, como a live: "A vida em um 
Toque", realizada no Mercado Central durante o Outubro 
Rosa 2021 - mês alusivo à campanha de prevenção ao 
câncer de mama. 

Além dessas ações, a Procuradoria da Mulher buscou 
promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre 
violência e discriminação contra a mulher, assim como 
sobre o déficit de representação feminina na política, 
inclusive para fins de fornecimento de subsídio às 
comissões da ALAP e divulgação pública.

iniciativas junto aos órgãos do Governo e Judiciário, e 
pedidos de emissão de documentações que possam 
embasar suas denúncias. Além disso, desenvolve ações 
de promoção da igualdade de gênero e participa na 
fiscalização e no planejamento do combate à violência 
contra a mulher, articulando-se com órgãos congêneres e 
com os de segurança. 
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(pág. anterior)
Deputadas e integrantes da

Procuradoria Especial da Mulher,
recebem veículo doado pela ALAP.

(1) A Dep. Edna Auzier exibe material
de divulgação em reunião da Procuradoria.

(2) Reunião entre as Deputadas
da Procuradoria e o TJAP.



Saúde e 
Qualidade 

de Vida
Atenção permanente, 

com esforço redobrado 
na pandemia.
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“O nosso time realizou 340 testes para 
detectar Covid e aplicou 3.310 vacinas, 

contra essa e outras doenças”

Ivone Barroso Miranda
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(pág. anterior)
(1) O Dep. Jack JK em visita técnica à UPA.

(2) Distribuição de cestas básicas
com apoio do Exército Brasileiro,

em ação da Comissão Especial da Casa.

(3) Testagem de COVID realizada
nas dependências da ALAP.

(4) Vacinação de servidor
organizada durante a Legislatura.

(5) A servidora Ivone Barroso,
chefe da Divisão de Saúde.



A ALAP pratica, incentiva e dissemina uma cultura de 
Transparência na Gestão Pública, de forma a promover e se 
submeter ao controle social e contribuir para a integridade e 
o aperfeiçoamento das instituições, das políticas públicas e 
da democracia.

Com independência e autonomia, a Casa de Leis do Amapá 
disponibiliza informações qualificadas à sociedade civil 
organizada, ao povo e às instituições democráticas.

No portal da ALAP é possível acessar a relação geral dos 
servidores e dos deputados; fazer consulta remuneratória 
sobre todos os subsídios; acessar informações sobre as 
Cotas para o Exercício da Atividade Parlamentar - Ceaps; e 
muito mais.

O portal disponibiliza também o Quadro de Detalhamento 
de Despesas - QDD, além de todas as matérias legislativas 
(leis, resoluções, entre outras) e do Diário Oficial, bem como 
dados relativos às despesas, licitações e contratos, 
convênios e instrumentos afins.

Na VIII Legislatura, a Assembleia amapaense reorganizou 
contas, procedimentos administrativos e a sua própria 
estrutura para colocar a tecnologia digital a serviço da 
cidadania, da democracia e da participação social.

Transparência
Compromisso da 

Assembleia Legislativa 
do Amapá.
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Comunicação 
Equipe renovada.
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omaz Parnow (ao centro)
e a equipe de Comunicação ALAP,

organizada na VIII Legislatura.

A comunicação via redes sociais cres-
ceu de modo expressivo na Legislatura, 
período em houve aumento de 80% nos 
seguidores via Instagram e 40% via 
Facebook. “Organizamos uma agenda 
mensal com postagens diárias, e os 
resultados apareceram”,  revelou 
omaz, ao comentar que entre os 
temas frequentes nas redes a Agência 
divulgou conteúdo sobre: pautas das 
sessões, projetos de leis, campanhas 
sociais, agendas oficiais da Casa e 
assuntos de interesse público. Outra 
mudança ocorreu no design da comuni-
cação digital, com atualização do padrão 
visual, adequado à identidade da ALAP e 
uso de linguagem descomplicada. “O 
site está mais simples, fácil de navegar e 
com layout moderno”, concluiu omaz. 
Os dois fotógrafos e dois jornalistas, 
recém chegados à Casa, trabalharam 
sobre conteúdos que evidenciam 
atividades no Legislativo e particu-
laridades, características e riquezas dos 
municípios do Estado.

Redes Sociais
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Modernização
A Rádio Assembleia - 93.9 FM, opera dentro da frequência da 
Rádio Senado, com três horas de programação, de segunda a 
sexta-feira, das 9h as 12h. Nos últimos quatro anos, passou por 
um amplo processo de modernização, que envolveu a reforma 
do estúdio e a chegada de novos equipamentos, como 
câmeras para transmissão via internet, maximizando seu 
alcance. 

Programação e Parcerias
Entre os programas destacam-se o Assembleia Notícias, jornal 
diário com informações sobre o parlamento amapaense e 
notícias de interesse geral da população; o Bancada Feminina, 
programa  que  todas  as  segundas-feiras,  aborda, 
prioritariamente, temas voltados ao público feminino; o Nosso 
Canto, atração que leva a cultura amapaense pelas ondas do 
rádio. A Rádio também possui parcerias com entidades 
estaduais, para divulgar quadros de interesse coletivo, como o 
Prosa Rural, entre outros. Nas eleições, foi um meio ativo na 
cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral – TRE em 
campanhas educativas.  

Ação na pandemia
Em 2020, a Rádio Assembleia teve papel fundamental no 
esclarecimento sobre a doença, medidas de prevenção, 
orientações de especialistas em saúde, economia, segurança 
pública e outras áreas. Foi através da 93.9 FM que a população 
pôde acompanhar as atividades legislativas, visto que a 
presença de público na galeria do plenário Deputado Dalto 
Martins foi suspensa. A equipe da rádio também percorreu o 
estado inteiro, acompanhando o Exército Brasileiro na entrega 
de cestas de alimentos, adquiridas pela Assembleia Legislativa, 
às famílias mais afetadas pela pandemia, além do projeto 
“Canto Solidário - Juntos pela música daqui”, que amparou 
artistas e profissionais da cultura.

Rádio Assembleia em números
Mais de 650 pessoas entrevistadas 

Para 2023, a meta é continuar 
avançando, com a produção de 

podcasts e implantação de 
novos produtos na grade de 

programação.

Rádio
Assembleia

A Rádio Assembleia - 93.9 FM, opera dentro da frequência da 
Rádio Senado, com três horas de programação, de segunda a 
sexta-feira, das 9h as 12h. Nos últimos quatro anos, passou 
por um amplo processo de modernização, que envolveu a 
reforma do estúdio e a chegada de novos equipamentos, 
como câmeras para transmissão via internet, maximizando 
seu alcance.
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Os Servidores Gilberto Pimentel
e José Menezes apresentando o
Programa Assembleia Notícias.



A TV Assembleia - Canal 7.2, digital, faz parte dos meios 
próprios de comunicação da Assembleia Legislativa, sendo um 
importante instrumento na divulgação das atividades do Poder 
Legislativo estadual. O veículo de comunicação exibe matérias 
jornalísticas das pautas da Casa; transmite, ao vivo, as sessões 
ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e sessões 
solenes; e se engaja em campanhas de utilidade pública, entre 
outras.

TV Assembleia na pandemia de COVID-19
Durante a pandemia, a emissora foi fundamental para a 
aprendizagem dos alunos da rede pública de ensino, 
proporcionando a eles assistirem às aulas em suas casas e 
sem prejuízo de perda de conteúdo programático. As teleaulas 
foram exibidas durante a programação, em dois turnos, o que 
contribuiu para que os estudantes não perdessem o ano letivo. 

Democratizando as atividades dos 
parlamentos municipais
Para aproximar ainda mais as atividades legislativas do cidadão 
e da sociedade, democratizando a informação, a Casa de Leis 
firmou Termos de Cooperação Técnica com as Câmaras de 
Vereadores dos diversos municípios amapaenses, contribuin-
do para que a sociedade possa acompanhar as discussões e 
aprovações de matérias que tratam do desenvolvimento 
dessas regiões.

Conteúdo compartilhado com as redes sociais
Matérias jornalísticas, boletins e campanhas são compartilha-
das com os demais meios de comunicação da casa, no 
YouTube, Instagram e Facebook, além do Portal da ALAP.

TV Assembleia em números
Mais de 550 materiais de audiovisual gerados

TV Assembleia
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Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Av. FAB, s/nº Centro - Macapá - (AP) - CEP 68900-073

www.al.ap.leg.br

Assembleia Legislativa do Amapá TV ASSEMBLEIAAMAPA@alap.oficial




