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Em última sessão de 2021, Aleac entrega títulos de Cidadão Acreano, Moções de 
Aplausos e medalhas de honra 
 
Encerrando as atividades de 2021, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na última sexta-
feira (17), no auditório da Universidade Federal do Acre (UFAC), uma sessão solene para entregar 81 
títulos de ‘Cidadão Acreano’ e 97 Moções de Aplausos, que contou com a participação de autoridades, 
amigos e familiares dos agraciados. 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36112 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=36112


 
 
 
 

 
  
  

Deputados estaduais aprovam PL que 
concede abono a trabalhadores da Educação 
 
Durante sessão extraordinária desta quinta-feira (16) os 
deputados aprovaram o Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo que concederá excepcionalmente 
abono pecuniário referente ao exercício de 2021 aos 
servidores efetivos e temporários da educação em efetivo 
exercício na rede pública estadual de ensino. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36101 

Em sessão extraordinária, deputados 
“limpam gavetas” do Legislativos e aprovam 
mais de 50 matérias 
 
Os deputados estaduais aprovaram o segundo montante 
das matérias que tramitam na casa. Mais de 50 projetos 
foram aprovados durante sessão extraordinária. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36098 

NOTÍCIAS 
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Em sessão extraordinária, deputados 
aprovam Lei Orgânica da Polícia Penal 
 
Durante sessão extraordinária os deputados estaduais 
apreciaram e aprovaram projeto de lei que institui a Lei 
Orgânica da Polícia Penal. A matéria foi relatada pelo 
deputado Pedro Longo (PV) foi aprovada por 19 votos e 
vai à sanção governamental. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36082 

Assembleia Legislativa do Acre Orçamento 
de R$ 7,8 bilhões para 2022 
 
Os deputados estaduais aprovaram a peça orçamentária 
para o exercício financeiro de 2022 na ordem de R$ 7,8 
bilhões. A proposta foi aprovada com emendas dos 
deputados Edvaldo Magalhães (PC do B), Daniel Zen 
(PT) e Roberto Duarte (MDB). 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36075 
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Membros da CCJ se reúnem para deliberar 
matérias que tramitam na casa 
 
Um dos projetos aprovados foi o de autoria do deputado 
Edvaldo Magalhães (PC do B) que obriga a administração 
pública a publicar no contracheque dos servidores públicos 
do Estado o número de parcelas contraídas, oriundas de 
contratação de operação de créditos, e a quantidade de 
parcelas quitadas, mensalmente. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36072 

Deputado Cadmiel Bomfim agradece 
governador por envio de PL que beneficia 
militares 
 
“No expediente de hoje foi lido um PL enviado pelo 
executivo, que trata da proteção social dos militares 
estaduais, uma Lei que eu já havia apresentado como 
anteprojeto. Em seus artigos, também vieram mais dois 
anteprojetos apresentados por mim, que tratam da 
promoção requerida e também do posto do contracheque 
dos militares que já estão na reserva, terem constado em 
suas identificações”, explicou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36050 

NOTÍCIAS 
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Deputada Antônia Sales pede paciência a 
manifestantes e diz que vota favorável à 
classe trabalhadora 
 
“Me solidarizo com todos os trabalhadores que vieram a 
esta casa para fazer suas reivindicações. Temos 
inúmeros problemas que vêm sendo acumulados ao 
longo dos anos. Temos que ser justos e descontar os 
anos do período da pandemia, foram muitas despesas”, 
disse. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36048 

Deputado Edvaldo Magalhães garante seu 
total apoio à classe trabalhadora 
 
“Temos a presença do Sindicato dos Engenheiros do 
Acre, dos servidores do cadastro de reserva da Polícia 
Civil, servidores da Aleac, policiais penais e servidores da 
Saúde. Estamos numa semana decisiva para o 
parlamento e teremos que dar conta da votação de todas 
as nossas pautas”, pontuou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36046 

NOTÍCIAS 
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Jenilson Leite solicita a Gladson que 
encaminhe projeto que reajusta salários dos 
servidores públicos 
 
O oposicionista apresentou ainda duas emendas ao 
orçamento do ano que vem. As emendas são referentes 
ao orçamento para a Saúde e o primeiro é para o 
pagamento da etapa alimentação de R$700,00, uma 
reivindicação feita pela categoria e uma das pautas que 
motivam a greve da categoria. 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35998 
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NOTÍCIAS 

Em reunião conjunta comissões aprovam Lei 
Orgânica da Polícia Penal 
 
Os membros das comissões de Constituição e Justiça e 
de Serviço Público da Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac) aprovaram o projeto de lei que institui a Lei 
Orgânica da Polícia Penal. A matéria foi relatada pelo 
deputado Pedro Longo (PV). O texto recebeu duas 
emendas de redação. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36069 

Comissões da Aleac aprovam pedido de 
empréstimo para compra de helicóptero e 
instalação de hangar 
 
Durante reunião conjunta das comissões de Orçamento 
e Finanças e Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), os deputados aprovaram o 
projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza 
o governo do Estado a fazer operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil com a garantia da União. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36062 

http://www.al.ac.leg.br/?p=36069
http://www.al.ac.leg.br/?p=36062


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Com emendas, COF dá parecer favorável a 
orçamento do Estado para 2022 
 
Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças da 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deram parecer 
favorável ao Projeto de Lei nº 163/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que Estima Receita e fixa a Despesas 
do Estado do Acre para o exercício de 2022.  

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36056 

CCJ aprova vários projetos de autoria 
parlamentar e do Executivo 
 
Um dos PLs aprovados pela Comissão foi o de nº 
202/2021 de autoria do deputado Pedro Longo (PV) que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao 
consumidor de informações e documentos por parte de 
operadoras de plano ou seguro privado de assistência à 
saúde no caso de negativa de cobertura. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36059 

SESSÃO SOLENE 
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Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

Nicolau Júnior destaca produção expressiva da Aleac em 
2021 
 
“Encerramos hoje um ano legislativo diferente de todos os outros que já 
vivemos nesta casa. Dentre esse montante expressivo de matérias que 
aprovamos, está o projeto de lei que garante o orçamento de R$ 7,8 
bilhões e o abono para os valorosos servidores da educação. Foi sem 
dúvida, um ano legislativo de grandes debates, de importantes 
construções políticas e de grandes conquistas”, disse o presidente da 
Aleac, 

 
Link da Matéria na integra: 

http://www.al.ac.leg.br/?p=36104 

NOTÍCIAS 

https://www.youtube.com/c/AleacTV
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