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Nicolau recebe visita do presidente do 
Hospital das Clínicas e pede mutirão de 
consultas pediátricas 
 
Uma parceria entre o Hospital das Clínicas e a 
Assembleia Legislativa ofertou, na últim quarta-feira, 
atendimento aos servidores da Casa dentro da 
campanha Novembro Azul. O presidente do Hospital, 
João Paulo Silva, acompanhou os atendimentos e foi 
recebido pelo presidente da Casa, deputado Nicolau 
Júnior. No encontro, João Paulo anunciou que, no 
próximo sábado, o hospital inicia um mutirão de 
consultas, começando com os agendamentos na área 
de otorrino.  
 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35479 

Integrantes do cadastro de reserva da Polícia 
Civil são recebidos no Plenário da Aleac 
 
A categoria não concorda com o total de pessoas 
convocadas pelo executivo (distribuídas para os cargos 
de agente, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e 
escrivão) para o curso de formação. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35474 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35479
http://www.al.ac.leg.br/?p=35474


 
 
 
 

 
  
  

Deputado Daniel Zen destaca liberação de 
emendas parlamentares por parte do 
Executivo 
 
Ele elogiou o governo pela liberação das emendas 
parlamentares. Destacou também o recente trabalho feito 
nas prefeituras de Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil na 
execução dos recursos destinados por ele para cada um 
dos municípios. Cada cidade recebeu o valor de R$ 100 
mil e investiu grande parte na abertura e recuperação de 
ramais. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35471 

Deputado Fagner Calegário pede união entre 
parlamentares para interceder por aprovados 
em cadastros de reserva 
 

Ele pediu aos demais parlamentares que formem uma 
comissão para visitar o governador e interceder pelos 
cadastros de reserva da Polícia Civil, Polícia Militar, 
IDAF, Educação e também os aprovados para vagas na 
Defensoria Pública. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35468 

NOTÍCIAS 
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Deputado Edvaldo Magalhães cobra de 
governador solução para cadastro de 
reserva da Civil 
 
Ele criticou o descaso do governador Gladson Cameli 
(PP) com os integrantes do cadastro de reserva da 
Polícia Civil. O parlamentar também alega que o chefe do 
executivo mentiu inúmeras vezes para os aprovados, e 
agora tem a obrigação de apresentar uma solução para 
eles. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35465 

Deputado Chico Viga pede celeridade em PL 
que proíbe atendimento diferenciado entre 
conveniados e particulares 
 
De acordo com o artigo 1° da Lei: “Fica proibida a prática 
de atendimento privilegiado a pacientes particulares pelo 
prestador de serviço, sendo ele profissional de saúde 
contratado e credenciado por operadora de plano ou 
seguro privado de assistência à saúde, e ainda 
cooperado de operadora de plano ou seguro privado de 
assistência à saúde”. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35461 
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NOTÍCIAS 
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Presidente da Associação dos Surdos 
parabeniza Aleac por transmitir sessões com 
intérprete de libras 
 
“Estamos aqui na Aleac porque lutamos por comunicação 
e essa Casa política tem feito isso. Fiquei muito feliz ao 
saber do presidente deste Poder que as sessões ordinárias 
estão sendo traduzidas em Libras. Ficou muito bacana 
essa acessibilidade, toda essa adaptação. Fico contente 
que a Aleac tenha entendido a importância de tudo isso e 
por ter aberto essa janela de intérprete. Isso é essencial 
para que nós surdos possamos ver e saber tudo o que está 
sendo discutido nesta casa de leis”, enfatizou. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35457 

Gehlen Diniz defende que governo resolva 
situação dos policiais penais provisórios com 
lei semelhante à de extinção do Igesac 
 
“Sabemos que quando há vontade política as coisas 
acontecem. A decisão é política e não jurídica. Se o 
Executivo enviar um projeto para esta Casa nos mesmos 
moldes que abrigou os funcionários da Saúde, ele terá o 
nosso apoio. Como pode também sair uma PEC para 
salvar esses profissionais. Eu quero ajudar, como eu 
quero ajudar também os aprovados do cadastro da Polícia 
Civil”, disse. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35453 

NOTÍCIAS 
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Roberto Duarte sugere realização de 
audiência pública para tratar sobre o 
cadastro de reserva da Polícia Civil 
 
“Todos nós sabemos que nas eleições de 2018 houve 
uma reunião para a assinatura de um termo de acordo, 
termo esse que passou, inclusive, pelo jurídico da 
campanha do governador, se comprometendo a chamar 
todos do cadastro de reserva da Polícia Civil. Essa 
questão já se estendeu demais, essa situação precisa ser 
resolvida”, disse. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35449 

Pedro Longo apresenta projeto que beneficia 
usuários de planos de saúde 
 
De acordo com a proposta, as empresas devem fornecer 
ao consumidor informações e documentos em caso de 
negativa de cobertura parcial ou total de procedimento 
médico, cirúrgico ou de diagnóstico, bem como de 
tratamento e internação. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35444 

NOTÍCIAS 
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Jenilson Leite diz que Gladson utilizou 
cadastro de reserva da Polícia Civil como 
interesse eleitoreiro 
 
“Quem vive na política tem que tomar cuidado com o que 
fala. O governador prometeu convocar essas pessoas e 
depois que ganhou a eleição, não cumpriu a promessa. 
Está claro que o governador utilizou o cadastro de 
reserva da Polícia Civil e o sentimento de centenas de 
famílias para poder viabilizar seu interesse eleitoreiro. 
Isso não se faz”, disse o parlamentar. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35441 

Neném Almeida sai em defesa do cadastro 
de reserva da Polícia Civil “Chega de 
enrolação” 
 
O parlamentar lamentou, ainda, que Gladson Cameli 
tenha chamado apenas 17 aprovados. “ Esse governo 
prometeu convocar todos do cadastro de reserva da 
Polícia Civil, não foram apenas 17 candidatos.  Resolva 
essa situação, governador! O que vejo é enrolação por 
cima de enrolação”, disse. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35435 

NOTÍCIAS 
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Presidente Nicolau Júnior anuncia 
antecipação do 13° de servidores do 
Legislativo 
 
Cerca de 30 professores de Libras, que também são 
surdos, alegam que mesmo com a retomada das aulas 
presenciais de parte das escolas públicas, eles não foram 
chamados para trabalhar e, com isso, centenas de alunos 
surdos ficam desassistidos, pois precisam aprender a 
linguagem para terem acesso a tradução das aulas.   

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35386 

Assembleia Legislativa do Acre realiza ação 
sobre o “Novembro Azul” 
 
Para celebrar o Novembro Azul, a Assembleia Legislativa 
do Estado do Acre (Aleac), realizou na última quarta-feira 
(17), no hall da Casa, uma ação sobre os cuidados 
relacionados à saúde do homem, com o objetivo de 
conscientizar os servidores. Entre as atividades estão a 
realização de testes rápidos de PSA e Glicemia. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35379 

NOTÍCIAS 
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Aleac promove sessão solene em homenagem aos 15 
anos de criação da carreira de gestores e técnicos em 

gestão pública 
 
A convocação para a posse da primeira turma de técnicos aconteceu 
em agosto de 2006. Atualmente, o Estado possui 398 gestores de nível 
superior e 186 técnicos filiados ao sindicato, que estão distribuídos nas 
secretarias e órgãos governamentais. 
  
O deputado Cadmiel Bomfim, que presidiu a solenidade, disse se 
sentir honrado por ser o propositor da sessão. Ele enalteceu o trabalho 
feito pelos gestores e técnicos e pontuou a importância desses 
profissionais para o bom funcionamento dos mais diversos setores 
públicos. 

 
 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35491 

NOTÍCIAS 
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Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

COMISSÕES 

Comissão de Educação da Aleac recebe 
professores de Libras que pedem retomada 
de seus contratos junto a SEE 
 
Cerca de 30 professores de Libras, que também são 
surdos, alegam que mesmo com a retomada das aulas 
presenciais de parte das escolas públicas, eles não 
foram chamados para trabalhar e, com isso, centenas 
de alunos surdos ficam desassistidos, pois precisam 
aprender a linguagem para terem acesso a tradução das 
aulas.   

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35395 

Comissões da Aleac promovem audiência 
pública para debater situação dos servidores 
provisórios do Iapen 
 
Os servidores pediram apoio aos parlamentares para 
evitar a possível demissão de 130 profissionais que 
atuam na capital. O grupo pede, ainda, que os cargos 
sejam mantidos até que um novo concurso seja feito 
pelo governo. 

 
Link da Matéria na integra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35377 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35395
http://www.al.ac.leg.br/?p=35377
https://www.youtube.com/c/AleacTV
https://pt-br.facebook.com/assembleiaac/
https://www.instagram.com/assembleiaac/

