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Deputados acreanos marcam presença no 
maior encontro de parlamentares da América 
Latina 
 
Com o tema “Redesenhando os caminhos do 
Parlamento”, o evento que aconteceu nos dias 24, 25 e 
26 de novembro em Campo Grande (MS) e contou com 
ampla participação dos deputados acreanos. 
 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35579 

Gerlen Diniz lamenta polêmica sobre 
pagamento do abono do Fundeb 
 
“Acho importante ressaltar que o projeto de lei não 
chegou nesta casa. Ele foi anunciado e noticiado pela 
imprensa, mas ainda não deu entrada na Aleac. Dito isso, 
acho lamentável o que está acontecendo em torno desse 
assunto, transformaram algo bom para o governo e para 
a população, em algo ruim.” 
 

Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35728 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35579
http://www.al.ac.leg.br/?p=35728


 
 
 
 

 
  
  

Bestene destaca participação de deputados 
acreanos na 24ª da Unale 
 
Este ano o encontro debateu sobre o tema: 
Redesenhando os caminhos do Parlamento. “Não 
poderia deixar de falar desse encontro incrível que 
tivemos a alegria de participar. Foi um momento de 
grande aprendizado, pois apresentamos demandas e 
dividimos experiências no que diz respeito aos trabalhos 
realizados pelo Poder Legislativo. ” 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35726 

Roberto Duarte apresenta moção de aplausos 
ao goleiro Weverton 
 
“Ele merece nossa homenagem por todo amor ao Acre. 
Por onde ele passa ele demonstra esse amor, a cada 
jogo, cada vitória, Weverton aparece abraçado com a 
bandeira do Acre, foi assim na final da Libertadores. ” 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35724 

NOTÍCIAS 
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http://www.al.ac.leg.br/?p=35724


  

Deputado Chico Viga defende que o governo 
pague servidores da Educação quem não 
têm capacitação técnica com recursos 
próprios 
 
O deputado Chico Viga (Podemos) usou seu tempo na 
Tribuna durante sessão ordinária da última quarta-feira 
(01), para defender que todos os profissionais da 
Educação recebam o abono salarial e que servidores 
que não possuem formação técnica, sejam pagos com 
recursos da fonte 100. 

 
Link da Matéria na integra: 
 

Deputado Jenilson Leite defende produção 
de açaí em alta escala no Estado 
 
“Um grupo de deputados estaduais e prefeitos está indo 
para uma atividade no Pará, onde conheceremos a 
cadeia produtiva do açaí. O produto que se tornou um 
dos principais de contribuição agrícola no Estado, 
movimentando mais de R$5 bilhões ao ano. ” 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35699 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Boletim Semanal 

 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35699


 
  

Maria Antônia parabeniza Jailson Amorim pelo 
programa ‘Prefeitura em Ação’ 
 
O objetivo do projeto, segundo a parlamentar, é levar às 
comunidades rurais ações fortalecedoras das políticas 
municipais de saúde e qualidade de vida. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35692 

Deputado Gehlen Diniz diz que espera um 
bom desfecho para os policiais penais que 
pedem equiparação salarial 
 
“Não é somente essa questão, mas de todos os outros 
servidores que têm buscado o Poder Legislativo para 
mediar situações junto ao governo, quero dizer a todos 
que iremos trabalhar para que as negociações sejam 
retomadas. ” 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35686 

NOTÍCIAS 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Boletim Semanal 

 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35692
http://www.al.ac.leg.br/?p=35686


 
  

Deputada Antônia Sales pede solução para 
impasse sobre visitas nos presídios do 
Estado 
 
Os profissionais pedem a aprovação da Lei Orgânica 
que regulamenta a categoria e, no impasse com o 
governo, eles não liberaram a entrada dos familiares 
nos presídios, pois alegam que o efetivo está baixo. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35683 

Deputado Daniel Zen fala sobre impasse 
acerca do abono salarial para servidores da 
Educação 
 
“O que me traz aqui, é em relação ao abono anunciado 
terça passada, que já sofreu redução.  Houve um 
equívoco grande por parte do governo e isso tem 
causado muito transtorno. No antigo Fundeb era 
autorizado o pagamento com esses recursos somente 
aos profissionais do magistério. O novo modelo abarca 
mais profissionais e, consequentemente, diminui o valor 
do repasse”, explicou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35681 

NOTÍCIAS 
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Deputado Jenilson Leite pede instalação de 
tomógrafo na Fundhacre 
 
“Estava vendo as promessas de campanha do atual 
governador e praticamente nenhuma delas foi cumprida. 
Nosso colega deputado Whendy Lima precisou recente 
fazer esse exame e não pôde. É lamentável que o 
Hospital não disponibilize desse equipamento. Deixo 
uma indicação para que se resolva de forma imediata 
essa questão”, solicitou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35678 

Deputado Roberto Duarte diz que 
governador nunca cumpre promessas feitas 
 
“Tudo que está acontecendo no Estado é em 
decorrência da má administração, da falta de gestão 
que eu venho falando desde o primeiro dia do meu 
mandato. O governador tem que parar de ir para a 
imprensa falar asneira. Ele precisa criar consciência de 
que é um chefe de estado e parar de humilhar as 
pessoas. Ele anuncia um valor, daí vem a secretária de 
Educação e diz outro”, criticou. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35673 

NOTÍCIAS 
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Edvaldo Magalhães diz que ‘projeto do 
Fundeb’ será exaustivamente discutido na 
Aleac 
 
“Eu vou aguardar o projeto aqui, e não vai ter essa 
história de analisar todo mundo junto, não. Vai passar 
em cada comissão para fazermos as emendas 
necessárias. Acontece que fizeram a interpretação 
errada e agora estão tendo dificuldade para fechar o 
entendimento para ler a nova lei do Fundeb e a LDB”, 
disse o parlamentar, que é presidente da Comissão de 
Serviço Público da Aleac. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35614 

Nenem Almeida faz críticas a Joabe Lira: 
“Não atende nenhuma das minhas 
indicações” 
 
 “O secretário Joabe Lira faz questão de não atender as 
minhas indicações, indicações essas que não são para 
mim e sim, para benefício da população. O prefeito 
Bocalon sempre é muito acessível e até os demais 
secretários municipais, mas Joabe Lira faz questão de 
não me atender”, disse o parlamentar. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35608 

NOTÍCIAS 
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Antes de iniciar a sessão, deputados oram por Whendy 
Lima 
 
Whendy Lima teve um problema pulmonar após ser submetido a uma 
cirurgia bariátrica no último dia 20. Inicialmente, o deputado ficou 
internado no pronto atendimento da Unimed, depois transferido para 
a UTI da Fundação Hospitalar, onde passou por um novo 
procedimento cirúrgico e foi transferido para o Santa Juliana. A 
situação de Lima é delicada. 
 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35598 

NOTÍCIAS 
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COMISSÕES 

 

Comissão de Educação da Aleac recebe 
professores da Educação Profissional 
 
Eles foram pedir o apoio dos parlamentares para serem 
incluídos no projeto de lei que concede abono salarial 
aos profissionais da área. O recurso faz parte do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35620 

Aleac promove audiência pública com 
cadastro de reserva da Polícia Civil 
 
 A iniciativa partiu de membros das comissões de 
Serviço Público, Trabalho e Municipalismo; Constituição 
e Justiça e Segurança Pública. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35624 

http://www.al.ac.leg.br/?p=35620
http://www.al.ac.leg.br/?p=35624


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

Aleac promove audiência pública para 
debater transição do sistema de 
abastecimento de água de Rio Branco 
 
O serviço de Depasa será repassado à prefeitura de Rio 
Branco a partir do próximo ano. Ocorre que, o fato tem 
levantado discussões e preocupação por parte de cerca 
de 200 servidores provisórios da autarquia, pois não há 
nenhuma garantia de que seus empregos sejam 
mantidos, e, provavelmente, todos serão demitidos. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35695 

 

Comissão da Educação recebe professores 
aposentados para tratar sobre abono salarial 
 
 A presidente do Sinproacre, Alcilene Gurgel, frisou que 
o Estado pode conceder o abono aos aposentados 
utilizando recursos próprios. “Outros estados brasileiros 
optaram por essa saída, então o governo daqui também 
pode fazer. Recursos em caixa para isso tem”. 

 
Link da Matéria na integra: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=35722 

COMISSÕES 
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