GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAP

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

MODALIDADE
INTERVENÇÃO

NATUREZA
DESPESA

VALOR
CONTRAPART

VALOR
TOTAL

Reforma do prédio
da EAP
(Instalações
hidráulicas e
elétricas);

Investir na área de infraestrutura
(hidráulica e elétrica) da escola, afim de
que possamos atender satisfatoriamente
os cursistas e as demandas dos órgãos do
GEA, permitindo um ensino de qualidade
com segurança a todos os usuários.

A infraestrutura física da rede hidraulica e elétrica, é de fundamental importância,
considerando que anualmente circulam pela EAP, aproximadamente 8.000 pessoas,
sejam elas, cursistas, visitantes e/ou funcionários; o que necessariamente requer um
planejamento e investimento na rede hidraúlica e elétrica da escola, afim de que
possamos atender satisfatoriamente os cursistas e as demandas dos órgãos do GEA,
permitindo um ensino de qualidade com segurança a todos os usuários.

Infraestrutura

3390.39

20.000,00

200.000,00

Implantação do
Laboratório de
Informática

Democratizar o acesso aos meios de
comunicação moderna, oferecendo um
ambiente favorável para aquisição de
novos conhecimentos, bem como
realizações de trabalho e pesquisas.

A implantação do Laboratório de Informática na EAP é de suma relevância, pois abrirá
um leque de possibilidades, que promoverá o desenvolvimento de inúmeras
habilidades, e por fim proporcionará conhecimentos e aprendizagens sucessivas e
independentes dos usuários (servidores/cursistas, visitantes e funcionários), através
de um ambiente facilitador, motivador e instigante.

Infraestrutura

4490.52

15.000,00

150.000,00

Ampliação da
Biblioteca da EAP.

Promover o acesso e a disseminação da
informação, contribuindo na formação de
indivíduos e de uma sociedade mais
íntegra, em seu viés comunitário, a
biblioteca agrega a estes princípios o
cunho de agente de inclusão social e
integração deste cidadão a sociedade da
informação, defendendo a missão de
incentivar, difundir e democratizar o acesso
à cultura e a informação

O projeto de ampliação de biblioteca da EAP, surge da necessidade de desenvolver
uma unidade informacional que traduza em um convite a inclusão social e
democratização do conhecimento.
Entendemos que o sucesso de uma biblioteca não está somente na implantação da
mesma, mas si, em um conjunto formado por um acervo composto de itens relevantes
para seus usuários potenciais, pelos profissionais capacitados, além da construção de
um ambiente atrativo e funcional e através da integração entre todos, para o bom
aproveitamento da biblioteca pelos usuários.
Nesse sentido, sua ampliação se faz pertinente através de ações que alicercem o
ingresso desta biblioteca, sendo ferramenta ativa de distribuição de cultura, através da
leitura e de outras formas de transmissão do conhecimento.

Infraestrutura

4490.52

10.000,00

100.000,00
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Ministério

