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Deputada Antonia Sales pede melhoramento 
rampa de Porto de Cruzeiro do Sul 
 
 
Ela falou ainda de uma visita que fez ao local em julho do 
ano passado em que ficou acordado com 
representantes dos Portos e Aeroportos do Deracre, da 
Marinha, da Antaq e do Dnit, a construção de uma nova 
rampa. 
 

Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36411 

“Há uma discussão que precisa ser feita. A 
pauta do bezerro segue alta”, alerta Tchê 
 
“Propus essa indicação para que o governo do Estado 
avalie a redução da alíquota da operação para valores 
entre 4% e 5% sem alteração do valor base, para machos 
e fêmeas, buscando atender efetivamente aos anseios do 
produtor rural acreano. Acontece que o preço dos 
insumos aumentou muito e a pauta do bezerro segue 
alta. É preciso também criar uma pauta móvel, variando 
conforme a escala de abate, pois o decreto atual da 
redução do coeficiente de imposto não ajuda”, observou 
o parlamentar. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36406 
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Deputado Nenem Almeida fala sobre falta de 
papiloscopistas e pede ao governo a 
realização imediata de concurso 
 
“A Polícia Federal deixou inclusive de firmar um convênio 
no Acre com a Polícia Civil por falta desses profissionais. 
Sem falar que vários corpos deixaram de ser identificados 
porque não temos papiloscopistas e os nossos peritos 
criminais estão acumulando o serviço”, enfatizou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36403 

Deputado Antônio Pedro pede contratação de 
anestesistas para atuarem na Fundhacre 
 
“Apresentei a Indicação para que seja encaminhada a 
Sesacre, solicitando a contratação de médicos 
anestesistas, tendo em vista que a Fundhacre tem 
carência desses profissionais. Há um projeto para se 
fazer um itinerante de cirurgias no Alto Acre, muitas 
pessoas estão esperando por uma cirurgia e a falta de 
anestesista aumenta a demora para a realização. Tenho 
certeza que o governador vai atender essa indicação”, 
disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36399 
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Deputado Daniel Zen pede celeridade em PL 
que beneficia defensores públicos do Estado 
 
“Venho fazer um apelo a Mesa Diretora para que coloque 
o PL encaminhado pela Defensoria Pública, que trata do 
sistema de plantões de lá, para que seja apreciado nas 
comissões e votado em Plenário. Eles atendem a 
população mais carente, portanto, merecem os 
benefícios a serem votados”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36396 

Deputado Jenilson Leite fala sobre agendas 
em Brasília em busca de melhorias para a 
BR-364 
 
“Viemos em busca de respostas do Governo Federal para 
a situação da nossa BR-364, viemos juntar forças com 
nossa bancada federal pelo bem dos acreanos.  Fomos 
recebidos pelo ministro Ciro Nogueira e falei a ele da 
minha preocupação quanto ao caos que está nossa 
Rodovia. A precariedade numa BR como a nossa, 
significa um atraso de 5, 10, 15, até 20 anos no 
desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos que ela 
sempre foi subfinanciada, e essa é a razão de estar nesta 
situação hoje. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36394 
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Deputado Edvaldo Magalhães pede que 
governador promulgue a lei que trata sobre 
carreiras militares no Acre 
 
“O governo mandou para esta Casa logo na primeira 
semana do ano, uma mensagem para que tratássemos das 
alterações da lei que institui as carreiras militares do Acre. 
O PL entrou em debate e houveram polêmicas por parte do 
executivo, em seguida ele foi retirado de pauta para 
buscarmos um caminho que garantisse uma expectativa da 
sociedade com relação ao concurso do Bombeiro, já que o 
pl alterava a idade para inscrição”, explicou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36392 

Antonia Sales comemora convocação de 
mais 15 defensores públicos 
 
“A iniciativa vai permitir que injustiças sejam corrigidas e 
pessoas que estão privadas de liberdade, poderão ser 
assistidas por um defensor. Muitos municípios nossos 
estavam sem defensores. Cruzeiro do Sul por exemplo, só 
tinha um para ouvir os reclames de Mâncio Lima, 
Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. 
Neste sentido, não poderia deixar de parabenizar o 
governador, estou muito feliz com essa notícia”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36358 
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Deputado Tchê pede redução da alíquota do 
Imposto sobre Operações relativas ao ICMS 
nas operações com gado 
 
“Aliada a estimável redução de 80% do ICMS nas 
operações interestaduais com gado bovino para abate e 
buscando avançar ainda mais na pauta do Boi e na pauta 
dos Bezerros, é que eu proponho essa indicação para 
que o governo do Estado avalie a redução da alíquota da 
operação para valores entre 4% e 5% sem alteração do 
valor base, para machos e fêmeas, buscando atender 
efetivamente aos anseios do produtor rural acreano”, 
justificou o parlamentar. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36356 

Jenilson Leite fala sobre aumento salarial do 
servidor público “Eles não aguentam mais 
esperar” 
 
“O servidor não aguenta mais esperar, a inflação já 
comeu o seu salário. O governador prometeu esse 
aumento ano passado e não deu, disse que ficaria para 
esse ano e mais uma vez voltou atrás utilizando o mesmo 
argumento em função da falta de consonância entre o 
que ele fala e a maneira que o governo anda. Isso causa 
uma frustração ao servidor”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36353 
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Neném Almeida pede que governador 
convoque Cadastro de Reserva da Polícia 
Civil “Também foi uma promessa dele” 
 
“Parabenizo o governador por cumprir parte de sua 
promessa convocando o cadastro de reserva da Polícia 
Militar, mas, gostaria de lembrar que essa promessa foi 
também para o cadastro de reserva da Polícia Civil”, 
enfatizou o parlamentar. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36351 

Deputado Antônio Pedro comemora ordem 
de assinatura para construção da Ponte 
Sibéria 
 
“Quero agradecer ao governador por ter encaminhado o 
projeto ao setor de planejamento para a construção da 
ponte. É um grande avanço para Xapuri e no dia 06 de 
março será dada a ordem de serviço para essa obra, que 
é esperada pelos moradores há mais de 30 anos. Esse é 
um sonho que vai finalmente ser realizado”, comemorou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36348 
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Deputada Maria Antônia comemora envio de 
maquinário para Marechal Thaumaturgo 
 
“Dois meses atrás estive em Marechal Thaumaturgo e na 
Câmara Municipal me reuni com os produtores de lá, 
onde eles falaram sobre a necessidade dessas máquinas 
para fazer escoagem da produção. A solicitação foi 
recebida e os esforços feitos para que agora o 
maquinário esteja sendo enviado”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36345 

Deputado Daniel Zen pede celeridade no 
reajuste salarial de servidores públicos 
 
“Olha, Governador, a inflação do ano de 2021, no Brasil, 
foi de 10,06% (segundo o IPCA) e de 10,16% (segundo 
o INPC). Pela primeira vez, em mais de 20 anos, a 
inflação voltou a casa dos dois dígitos. E a projeção da 
inflação para esse ano de 2022 permanece em alta. No 
Acre, essa inflação foi ainda maior. Só aqui na capital, a 
inflação acumulada de 2021, segundo o INPC, foi de 
11,43%. Nesse ano de 2022, Rio Branco já tem a 
segunda maior inflação do país”, pontuou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36342 
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Deputado Edvaldo Magalhães pede 
convocação dos professores aprovados no 
concurso da Educação 
 
O parlamentar alega que o ano letivo de 2021 encerra 
esta semana e no dia 04 de abril será iniciado o do ano 
de 2022, logo, se faz necessária a convocação dos 
aprovados para que a rede pública de ensino tenha 
professores o suficiente para atender a demanda. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36338 

Deputado Pedro Longo parabeniza governo 
por diminuição do ICMS para produtores 
rurais e pecuaristas 
 
“Registro a iniciativa do governador que vai atender 
aqueles que mais precisam do Poder Público, como é o 
caso dos produtores rurais. Tem o Projeto de Lei que 
dispõe sobre a isenção do ICMS para operações internas 
da farinha de mandioca. Esse é um dos produtos que 
mais contribui com a existência das pessoas do campo”, 
disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36336 

NOTÍCIAS 

http://www.al.ac.leg.br/?p=36338
http://www.al.ac.leg.br/?p=36336


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

Deputado Roberto Duarte pede que 
governador cumpra promessas feitas 
 
 
“É uma triste realidade de promessas não cumpridas pelo 
governador. É incrível o tanto de compromissos não 
cumpridos que o executivo tem acumulado ao longo 
desses três anos. Os servidores públicos esperam com 
angústia a fala do governador sobre o reajuste que ele 
prometeu, criando expectativas nas pessoas. 
Infelizmente é o que eu venho dizendo desde o início do 
meu mandato, falta gestão e planejamento, nunca na 
história vi um governo ser concluído sem o mínimo de 
gestão”, criticou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36332 
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