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Ano legislativo na Aleac tem início com 
leitura da mensagem governamental 
 
Após o recesso de fim de ano, a Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac) deu início aos trabalhos legislativos de 
2022 na última terça-feira (1º). Em razão do aumento dos 
casos da Covid-19 e de gripe nos municípios acreanos, a 
solenidade foi realizada de forma remota, transmitida 
pela plataforma digital da Aleac através do YouTube e 
Facebook. Na ocasião, o presidente do Parlamento 
estadual, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), 
saudou os presentes e reafirmou o compromisso da Casa 
Legislativa com o povo acreano. 
 
 

Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36233 

Deputado Edvaldo Magalhães faz alerta para 
prazo de reposição salarial de servidores 
públicos 
 
Durante sessão ordinária realizada na última quarta-feira 
(02), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) chamou 
atenção para a necessidade da discussão sobre a 
reposição salarial das diversas categorias de servidores 
públicos, que atualmente têm seus salários defasados. O 
parlamentar alega que o prazo para que a medida seja 
tomada pelo executivo está prestes a acabar, visto que 
se aproxima o período eleitoral. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36238 
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Deputado Pedro Longo destaca esforço para 
convocação de cadastros de reserva da PM 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Pedro Longo (PV), informou que a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu um 
quantitativo de vagas que vai atender o conjunto do 
cadastro de reservas da Polícia Militar, para ocupar 
vagas em vacância a partir de 2014. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36241 

Deputado José Bestene apresenta Moção de 
Aplausos a empresa Miragina 
 
O deputado José Bestene (PP) usou seu tempo durante 
sessão ordinária, para falar sobre a Moção de Aplausos 
que apresentou para a empresa Miragina. O parlamentar 
defende que o empreendimento atua no Estado há 54 
anos, gerando emprego e renda a diversas famílias. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36243 
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Deputada Antônia Sales se emociona ao 
falar sobre o tratamento da filha contra 
câncer de mama 
 
“É com grande satisfação que estou aqui, após um 
período em São Paulo, onde fui dar apoio a minha filha, 
que foi diagnosticada com câncer de mama e já está em 
tratamento. Agradeço aos colegas que desejaram saúde 
a ela. Como mãe, é difícil pensar que uma doença dessa 
acometa quem mais amamos, que é um filho. Eu achava 
ser uma pessoa forte, mas sou igual a toda mãe, minha 
bandeira sempre foi a saúde, sempre lutei por isso, pois 
é um momento de fragilidade”, disse emocionada. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36245 

Roberto Duarte cobra posicionamento de 
Gladson Cameli sobre Operação Ptolomeu 
 
“Não estamos prejulgando ninguém, mas, o fato é que o 
governador precisa falar sobre o assunto, a nossa 
população precisa saber o que está acontecendo. As 
residências do governador, do pai e do irmão dele foram 
vasculhadas por policiais federais, que não pouparam 
nem o Palácio do governo e a Casa Civil. Coisa que 
nunca ocorreu no Estado antes”, enfatizou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36248 
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Jenilson Leite destaca importância de PL que 
aumenta idade máxima em concursos para 
militares no Acre 
 
Na sessão remota da última terça-feira (2) o vice-
presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), 
deputado Jenilson Leite (PSB), falou sobre o projeto de lei 
enviado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) 
ao Poder Legislativo, 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=36250 

Daniel Zen diz que governo do Estado precisa 
apoiar as prefeituras no processo vacinal 
contra Covid-19 
 
“O estado do Acre hoje dispõe de dois helicópteros, três 
aviões de pequeno porte e que pode disponibilizar essa 
estrutura, dentre outras coisas, para que os municípios 
acelerem e ampliem seu esforço pela vacinação. Peço 
então que o governo possa ser parceiro dos prefeitos 
nessa causa para que a gente possa ampliar num curto 
espaço de tempo esse esquema vacinal que é tão 
importante”, disse. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36253 
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Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

Comissões da Aleac dão parecer favorável a 
PL que amplia idade de ingresso na PM do 
Acre para 32 anos 
 
Os deputados que compõe as Comissões de Serviço 
Público e Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), deram parecer favorável 
durante reunião remota realizada nesta quarta-feira (2) 
ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que 
altera o Estatuto dos Militares, elevando de 30 para 32 
anos a idade limite para ingresso na carreira militar no 
Estado do Acre. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36255 
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