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Diretora PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB) 

Diretora de Gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) 
 

Natural de Porto Walter (AC), Maria Perpétua de Almeida (59) chegou 
a iniciar graduação em Letras (UFAC, 1989), Ciências Sociais (UFAC, 
1992) e Pedagogia (UFAC, 2000), contudo, sem ter concluído os 
cursos.  
 
Foi professora na Secretaria de Estado da Educação na cidade de 
Cruzeiro do Sul (AC) em 1985, assumindo o cargo de Diretora em 
1987. No mesmo ano, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) e tornou-se membro do Conselho de Diretores de Escola 
(1987-1990).  
 

Exerceu também o cargo de Auxiliar Bancária no Banco do Estado do Acre (1991-1998), ocasião 
em que assumiu a diretoria do Sindicato dos Bancários do Acre (1992-1998) e, mais tarde, a 
presidência da instituição (1996-1998). Nesse período, foi também fundadora e presidente da 
União Municipal de Associação de Moradores do Cruzeiro do Sul (1988-1999).  
 
Iniciou sua carreira política como vereadora no município de Rio Branco (2001-2003). Em 2002, 
foi eleita Deputada Federal pelo Estado do Acre (2003-2015 e 2019-2023), exercendo o cargo 
por quatro mandatos. Nas eleições de 2014, concorreu ao Senado Federal pelo Acre, entretanto, 
não obteve sucesso. Foi nomeada como Assessora do ministro da Defesa (2015-2016) e 
posteriormente como Secretária de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa (2016-2016), 
cargo em que tem como competência de assessorar o ministro em questões relativas à política 
nacional de defesa, indústria de defesa e ciência, tecnologia e inovação.   
 
Na Câmara, destaca-se sua atuação nas pautas de defesa da Amazônia, dos pequenos 
produtores rurais e dos povos indígenas do Brasil. Também teve atuação na área de 
telecomunicações, fez parte da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e 
coordenou o Grupo de Trabalho para a implantação da tecnologia 5G no Brasil (2020-2021).  Em 
2020 esteve na lista do DIAP dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, 
mesmo ano em que foi Líder do PCdoB na Câmara. Foi também presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e da Comissão Especial de Catástrofes 
Climáticas, bem como 3ª Vice-Presidente da CPI de Biopirataria. Foi relatora da PEC 61/2013, 
que estabelece uma indenização única de R$ 25 mil aos soldados da borracha e seus 
dependentes legais.  
 
Em 2022, concorreu novamente ao cargo de deputada federal, entretanto, não foi reeleita. Em 
2023, foi convidada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 
Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e nomeada Diretora da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) para um mandato de quatro anos.  
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

» Representar política e socialmente a ABDI, por delegação do Presidente ou na sua 

ausência; 

» Planejar, executar, controlar e ajustar as ações das unidades organizacionais de sua 

área funcional de supervisão; 

» Propor ao Presidente da ABDI a designação de gerentes para as áreas funcionais de 

sua supervisão;  

» Participar da elaboração de normas operacionais e de gestão; 

» Apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira em sua área funcional de 

supervisão; e  
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» Assinar, em conjunto com o Presidente, convênios, contratos, ajustes, cheques e outros 

instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de 

despesa ou a captação de receita.  

 

 

INFORMAÇÕES EM DESTAQUE 

 

» Diretora de Gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (desde 2023); 

» Deputada Federal pelo Acre (2003-2022); 

» Vereadora de Rio Branco/AC (2001-2003); 

» Presidente do Sindicato dos Bancários do Acre (1992-1998); 

» Auxiliar Bancária no Banco do Estado do Acre (1991-1998); 

» Presidente da União Municipal de Associação de Moradores do Cruzeiro do Sul (1988-

1999);  

» Diretora na Secretaria de Estado da Educação de Cruzeiro do Sul (1987-1990); e 

» Professora na Secretaria de Estado da Educação de Cruzeiro do Sul (1985-1987). 


