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Aleac aprova PL que altera idade máxima 
para concurso do Corpo de Bombeiros e PM 
 
Os deputados estaduais aprovaram na sessão remota da 
terça-feira (8) o projeto de lei de autoria do Poder 
Executivo que altera a idade máxima para ingresso no 
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no Estado do Acre 
que passa de 30 para 32 anos. 
 

Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36285 

Antonia Sales sai em defesa de professores 
aposentados “Merecem uma velhice 
tranquila” 
 
“Estou falando de servidores que contribuíram muito para 
a Educação estadual. Eles merecem ter uma velhice mais 
tranquila. Por isso faço esse apelo ao governador, que 
ele possa olhar com carinho para os nossos 
aposentados, eles precisam de uma renda maior, mais 
justa. Faço o mesmo pedido ao líder do governo, 
deputado Pedro Longo”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36308 
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Cadmiel Bonfim destaca importância de 
convocação do quadro de saúde do cadastro 
de reserva da PMAC 
 
“Fico feliz em saber que o governador tomou a decisão 
de também convocar os integrantes do quadro da saúde. 
Desde o início da semana tenho feito um esforço 
gigantesco para assegurar o chamamento desses 
jovens. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36304 

Edvaldo Magalhães quer ouvir defensor 
público em comissão e propor ação civil 
pública contra o Avancard e o Banco Máxima 
 
Em pronunciamento na sessão remota da última quarta-
feira (9) o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) 
protocolou um requerimento junto à Mesa Diretora 
solicitando a presença do defensor público Rodrigo 
Almeida, responsável pelo Núcleo do 
Superendividamento e Ações do Consumidor, da 
Defensoria Pública do Estado (DPE), no âmbito da 
Comissão de Serviço Público. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36300 
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Deputado José Luís Tchê fala sobre o PIB do 
boi no Acre 
 
“Nos últimos dias temos falado muito sobre o PIB do boi 
no Acre, pois possuímos um rebanho de mais de quatro 
milhões de cabeça de gado. Parabenizo o governador e 
sua equipe, que tem se esforçado para ouvir pecuaristas, 
donos de frigoríficos, pequenos produtores e vamos 
encontrar o melhor caminho para resolver esse problema 
que tem afetado todas as partes que envolvem a cria e 
venda de gado no Estado”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36297 
 

Deputado Daniel Zen pede esclarecimentos a 
governo sobre pagamento de dívidas de 
gestões passadas 
 
Uma cópia do documento deverá ser encaminhada para 
o para o secretário de Fazenda do Estado do Acre, José 
Amarísio. O parlamentar pede informações detalhadas 
sobre: Valor total das despesas de exercícios anteriores, 
que sejam antecedentes ao ano de 2019, que tenham 
sido devidamente liquidadas e pagas até a data de 
31/12/2021; Valor total dos “restos a pagar não 
processados” que sejam anteriores ao ano de 2019, que 
tenham sido devidamente liquidadas e pagas até o final 
de 2021. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36295 
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Jenilson Leite pede melhorias na Saúde 
 
“Ainda no final do ano passado, nós sentamos com o 
governo, sindicatos da Saúde, parlamentares e houve um 
entendimento de que em janeiro deste ano o executivo 
publicaria o edital desse concurso, o que ainda não 
aconteceu. Os servidores da área estão se 
sobrecarregando em função da demanda exorbitante que 
a Covid-19 exige, além das demais comorbidades”, alega. 

 
Link da Matéria na íntegra 
 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36292 

Deputado Pedro Longo anuncia convocação 
dos 15 cadastros reserva da PM do quadro da 
saúde 
 
“Isso, acima de tudo, é um reconhecimento a esses jovens 
por todo o esforço deles. Sabemos que é um concurso 
rigoroso em suas etapas e eles demonstraram que estão 
prontos. Tenho muito orgulho de também ter participado 
dessa conquista”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36289 
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“A convocação do cadastro de reserva da 
PM é uma vitória da população acreana”, diz 
Roberto Duarte 
 
“A convocação do cadastro de reserva da PM foi uma luta 
que travei lá atrás, nas eleições de 2018. Quero 
agradecer primeiramente a Deus, e em segundo lugar, ao 
governador por cumprir com sua palavra. Parabenizo 
ainda a cada membro do cadastro de reserva, eles foram 
guerreiros e não desistiram dos seus sonhos. Vocês 
passaram nesse concurso por mérito próprio, merecem 
demais essa convocação”, disse o emedebista. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36282 

Deputada Maria Antônia pede recuperação 
das BR’s 364 e 317 
 
“Passamos muito por essa estrada e verificamos a 
dificuldade para trafegar por lá. A situação está precária 
e isso prejudica milhares de pessoas que dependem 
daquela Via. A passagem de avião é absurdamente cara 
e não tem condições de estarmos pagando esses 
valores. Até mesmo a passagem de ônibus, que custava 
R$ 150, agora sai a R$ 180, a população inteira é 
castigada”, lamentou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36279 
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Deputado Daniel Zen defende correção de no 
mínimo 30% para servidores da Educação 
 
“O tão esperado anúncio do reajuste para os servidores 
públicos do Acre, é o que mais tem se falado nos últimos 
dias. Já são quatro anos que esses trabalhadores estão 
com seus salários atrasados. Recentemente, com o 
debate do novo Fundeb, os recursos da educação foram 
ampliados, aumentando também o reajuste do 
magistério. Isso não foi nenhuma bondade do presidente 
da República, pois a lei determina”, explicou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36276 

Deputado Marcus Cavalcante apresenta PL 
que prevê assistência psicológica para 
mulheres vítimas de violência doméstica 
 
“O PL que protocolei na Casa hoje visa corrigir essa 
necessidade de oferecer assistência psicológica às 
mulheres vítimas de violência doméstica. Nesses dois 
últimos anos, durante a pandemia, aumentou muito o 
número de vítimas e, por isso, pedimos que a Sesacre 
tenha um programa especialmente para ajudá-las, pois 
elas são abaladas psicologicamente. Conto com o apoio 
dos nobres colegas para aprovação”, pediu. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36274 
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Deputado Pedro Longo diz que está sendo 
buscada uma saída para dos 15 cadastros de 
reserva da PM 
 
15 profissionais aprovados para o quadro de saúde no 
concurso da corporação, aguardam um pronunciamento 
do governo acerca de suas respectivas convocações, 
uma vez que foi anunciado o chamamento dos aprovados 
combatentes. O parlamentar faz parte do grupo que 
defende a inclusão de todos na convocação. 

 
Link da Matéria na íntegra 

http://www.al.ac.leg.br/?p=36271 

José Bestene pede recuperação da AC-40 “A 
estrada está muito perigosa” 
 
“Estive em Plácido de Castro no último fim de semana e 
essa é uma cobrança geral dos moradores. Toda a 
população está preocupada com a atual situação daquela 
estrada. Tem um trecho que tem duas ondulações 
perigosíssimas, eu mesmo ia perdendo o controle do 
volante. Neste sentido, peço que o governo do Estado 
olhe com carinho para essa indicação tendo em vista que 
a situação está muito perigosa”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36269 
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“Decisão mais que acertada”, Diz Jenilson 
Leite sobre anúncio de convocação do 
cadastro de reserva da PMAC 
 
“Estamos falando de uma promessa que foi feita lá atrás 
pelo governador Gladson, e que aos poucos está sendo 
cumprida. Com isso o governador deixa uma remota 
esperança para o pessoal do cadastro de reserva da 
Polícia Civil. Espero que essas pessoas também sejam 
chamadas para compor o quadro da Segurança Pública 
do Estado”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36265 

Cadmiel Bonfim celebra convocação do 
quadro de saúde do cadastro de reserva da 
PMAC “Mereciam ser incluídos” 
 
Em pronunciamento na sessão remota da terça-feira (8), 
o deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) comemorou o 
anúncio feito pelo governador Gladson Cameli 
(Progressistas) referente a convocação do cadastro de 
reservas da Polícia Militar. O parlamentar celebrou ainda 
o chamamento dos 15 profissionais aprovados para o 
quadro de saúde em concurso da corporação. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36262 
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Edvaldo Magalhães destaca empenho da 
Aleac na defesa da convocação do cadastro 
de reserva da PMAC 
 
“Não poderia deixar de celebrar essa notícia e de 
destacar o papel desta casa nessa luta porque foi na 
Assembleia que se deu o principal palco dessa conquista. 
Me somei a essa luta, como presidente da Comissão de 
Serviço Público posso garantir que os debates foram 
aprofundados nesta Casa e as soluções encontradas 
para o êxito da convocação. Houve momentos em que se 
rasgaram todos os pactos e, nestes momentos mais 
desafiadores a Assembleia se agigantou”, enfatizou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36257 
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