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Presidente da Assembleia Legislativa 
anuncia reajuste salarial para servidores da 
casa a partir de janeiro 
 
Nicolau destacou que embora ainda não seja possível 
confirmar o percentual a ser aplicado sobre os salários, o 
reajuste passa a valer já a partir de janeiro de 2022. 
O presidente lembrou que a reposição só foi possível 
devido às medidas econômicas adotadas por sua gestão 
à frente do legislativo estadual. Segundo o ele, a mesa 
diretora aplicou medidas de contenção de despesas com 
transparência e eficiência na aplicação dos recursos 
financeiros.  
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35879 
 

Sindicatos pedem apoio de deputados 
estaduais para derrotar PEC 32 
 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20 do 
Poder Executivo, altera dispositivos sobre servidores e 
empregados públicos e modifica a organização da 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35877 

NOTÍCIAS 
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Preocupado com situação dos trabalhadores 
do Igesac, Edvaldo Magalhães sugere que 
governo envie nova lei à Aleac 
 
“Ontem, o Ministério Público entrou com uma ação de 
inconstitucionalidade. E não foi por falta de aviso nosso. 
A própria lei aprovada criou uma ação de desligamento e 
redução de trabalho de quem está trabalhando. O texto 
da lei está prejudicando o próprio governo, quem está 
trabalhando”, relatou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35875 

Sobre cadastro de reserva da Polícia Civil 
Roberto Duarte diz: “Queremos ver o nome 
desses jovens no diário oficial” 
 
“Nas eleições de 2018 fui procurado por uma comissão 
do cadastro de reserva da PM e da Polícia Civil. Na 
época, dialoguei com eles por vários dias. Na época o 
governador tinha dado a palavra de que os convocaria, 
então nós, juntamente com alguns membros da comissão 
do cadastro, elaboramos um documento que foi 
devidamente assinado pelo governador. Acordo esse que 
nunca foi cumprido”, disse o emedebista. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35872 

NOTÍCIAS 
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Gehlen Diniz destaca importância de 
reivindicação de vereadores de Mâncio Lima 
 
“Nós sabemos que devido ao período pandêmico as 
cirurgias eletivas foram suspensas no Estado. Mas, a 
demanda é justa e entendo que o governador vai sim se 
manifestar e proporcionar a volta dessas cirurgias não só 
para Mâncio Lima, mas, para todo o Juruá”, disse. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35868 

Jenilson Leite presta homenagem a avó Maria 
Batista 
 
“A Dona Maria Batista nos ensinou a fazer as coisas com 
o coração. Foram 98 anos de uma vida intensa, de 
grande contribuição social com a cidade de Tarauacá. 
Uma pessoa incrível que me trouxe grandes 
ensinamentos. Deixo nesta tribuna essa singela 
homenagem por toda a sua história”, disse. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35866 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Boletim Semanal 

 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35868
http://www.al.ac.leg.br/?p=35866


 
  

Aleac assina convênio entre TCE e governo do 
Estado para contratação de estudo 
socioeconômico do Acre 
 
O Projeto será desenvolvido em (06) seis eixos temáticos: 
1) A história recente do Acre (quem somos; para onde 
vamos); 2) Desenvolvimento regional/global (explorar 
papel da comunidade Andina); 3) Mecanismos 
institucionais de desenvolvimento – o que restou? 4) O 
papel das novas tecnologias no desenvolvimento 
(Biotecnologia + novas fontes de energia, foco local; 5) 
Financiamento verde e 6) Diagnóstico produtivo das 
regiões. Este estudo será desenvolvido pelo Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento da UFMG, CEDEPLAR e 
deverá ser concluído ainda em 2022. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35863 

Deputado Cadmiel Bomfim faz balanço sobre 
matérias apresentadas em favor dos militares 
 
Na ocasião, o parlamentar esclareceu que atualmente 
aguarda o envio por parte do executivo, de alguns 
anteprojetos, dentre eles, o que defende a promoção 
requerida de um posto a mais antes que policiais 
ingressarem na reserva. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35861 

NOTÍCIAS 
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Deputado Daniel Zen fala sobre assinatura de 
acordo que cria diagnóstico ambiental no 
Acre 
 
“O que define as áreas onde determinados investimentos 
são possíveis, viáveis e exequíveis do ponto de vista 
climático, geológico, ambiental e socioeconômico, são 
esses estudos. Certamente essas informações trarão 
subsídios importantes para que o governo tome decisões 
importantes. Quando vejo o trabalho que o Trbunal de 
Contas se dispõe a fazer, e todos os alertas que damos, 
tenho a certeza de que se o executivo nos ouvisse mais, 
faria menos besteira”, disse. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35859 

Deputado Marcus Cavalcante ironiza 
parlamentares que só criticam atual governo 
 
“Tenho visto aqui muitos discursos fáceis, jogar pra 
plateia, dizer o que o povo quer ouvir é muito fácil. É como 
se no passado o salário fosse pago em dia. Era um 
paraíso esse Estado, né? A violência era zero, a saúde 
era de primeiro mundo. Agora é tudo fácil, o governo não 
faz porque não quer, né? Eu prefiro falar a verdade, acho 
que o diálogo prevalece em todos os casos, em todas as 
manifestações. Não adianta vender paraíso porque não 
existe”, pontuou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35820 

NOTÍCIAS 
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Deputado Roberto Duarte afirma que Estado 
se tornou um caos devido às manifestações 
de trabalhadores por descaso do governo 
 
“Vejam só no que está se tornando o estado do Acre, 
temos manifestação dos membros do cadastro de 
reservas da Polícia Civil, um jovem há seis dias 
acorrentado em frente ao Palácio aqui Branco. Temos 
também a categoria da Saúde, que pede mais respeito e 
o pagamento do PCCR. Um acampamento aqui no hall 
da Aleac, de policiais penais, que há mais de uma 
semana pedem que coloque em votação a Lei Orgânica 
deles. Também servidores do Poder Legislativo pedindo 
reposição salarial. Todos os trabalhadores reivindicando 
seus direitos e eles merecem nosso respeito e apoio”, 
afirmou. 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35818 

Deputado Nenem Almeida lamenta descaso 
do governo com cadastro de reserva da Civil 
 
“São várias as lutas desses estudantes que se dedicaram 
noites e dias se preparando para serem aprovados nesse 
concurso. Antes da eleição, alguns políticos se 
aproveitaram deles, outros, porque acreditaram na 
palavra do governador. Várias vezes esses jovens 
acamparam aqui em frente a Aleac e saíram após a 
equipe do governo se comprometer de que a convocação 
seria feita.”  

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35815 

NOTÍCIAS 
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Antonia Sales reconhece esforço de 
manifeste cruzeirense “É um herói” 
 
Em pronunciamento na sessão da última terça-feira (7) a 
deputada Antônia Sales (MDB) falou sobre a 
manifestação que os aprovados no cadastro de reserva 
do concurso da Polícia Civil de 2017 estão realizando 
desde a semana passada em frente ao Palácio Rio 
Branco, no centro da capital, para pressionar o 
governador Gladson Cameli pela convocação. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35797 

Edvaldo Magalhães se solidariza com 
trabalhadores da Saúde, Aleac e candidatos 
do cadastro de reserva da Polícia Civil 
 
Na sessão da última terça-feira (7) na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac) o deputado Edvaldo 
Magalhães (PC do B) apresentou uma Moção de Pesar 
pelo falecimento da Matriarca da Família Batista de 
Tarauacá, Dona Maria Batista, mãe do prefeito de 
Tarauacá, Chagas Batista e avó do vice-presidente do 
Poder Legislativo, Jenilson Leite (PSB). 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35784 

NOTÍCIAS 
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A Lei nº 3.795, aprovada pelos deputados estaduais 
 
A Lei nº 3.795, de 27 de outubro de 2021, aprovada pelos deputados 
estaduais e sancionada pelo governo do Estado, obriga as escolas 
públicas do Acre a oferecerem absorventes a alunas da rede pública, 
promovendo assim o combate à pobreza menstrual em todo Estado. 
 
Ao permitir o acesso das alunas ao uso gratuito do absorvente, o Acre 
busca vencer a pobreza menstrual e promover a igualdade de gênero. 
 
Hoje, infelizmente, muitas famílias não têm condições financeiras de 
comprar esse item. E por conta disso, 1 em cada 4 jovens já faltou à 
aula por não poder comprar absorvente. Essa Lei vem para diminuir 
esse distanciamento, essa desigualdade. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35960 
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COMISSÕES 

 

Em reunião conjunta, comissões aprovam 
decreto que visa sustar incentivo às grandes 
companhias aéreas 
 
Os deputados que compõem as Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e de Orçamento e 
Finanças da Aleac, aprovaram durante reunião realizada 
terça-feira (7) a proposta de decreto legislativo de autoria 
do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) que visa 
sustar a isenção dada pelo governo às grandes 
companhias aéreas. O parlamentar frisou que mesmo 
com o incentivo de 97% de isenção, a tarifa aérea não 
sofreu redução. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35810 

Aleac realiza audiência pública para debater 
situação dos estudantes de medicina da 
Ufac 
 
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na 
manhã da última quarta-feira (8), através da Comissão de 
Saúde, uma audiência pública para debater sobre a 
prioridade no atendimento da rede pública de saúde aos 
estudantes do curso de medicina. O encontro foi proposto 
pelo vice-presidente do parlamento acreano e vice-
presidente da Comissão, deputado Jenilson Leite (PSB). 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35822 
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Assembleia Legislativa do Acre celebra Dia 
da Bíblia em sessão solene 
 
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta 
sexta-feira (10) uma sessão solene em homenagem ao 
Dia da Bíblia, que é celebrado no segundo domingo de 
dezembro. A solenidade, que aconteceu no plenário do 
parlamento acreano, atende ao requerimento de nº 
83/2021 de autoria do deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) 
que foi aprovado em sessão pelos demais parlamentares. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35940 

Fonoaudiólogos são homenageados na 
Assembleia Legislativa do Acre 
 
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na 
última quinta-feira (9) uma Sessão Solene em 
homenagem ao Fonoaudiólogo pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade acreana e aos 40 anos da Lei 
6.965, que regulamentou a profissão, data comemorada 
no dia 09 de dezembro de 2021. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35894 

SESSÃO SOLENE 
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Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

Nicolau Júnior recebe das mãos de Gladson Cameli, PL 
que concede abono a servidores da educação 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior 
(Progressistas), recebeu no final da tarde desta sexta-feira (10), 
juntamente com os deputados que compõem a base do governo na 
Aleac, o governador Gladson Cameli e a secretária de Estado de 
Educação, Cultura e Esportes (SEE), Socorro Neri. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35964 

NOTÍCIAS 
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