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Pedro Longo cobra recursos para a 
BR-364 
 

“Me uno aos parlamentares que têm 
cobrado sobre a BR-364, mas eu seria 
um pouco mais duro, a responsabilidade 
para que cheguem recursos tem nome e 
sobrenome. Temos três senadores que 
têm a obrigação de lutar por isso. Se 
esse problema fosse em outros estados, 
o que eles estariam fazendo? ” Criticou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37371 

 
 
 
Jonas Lima destaca investimentos 
no setor rural 
 

“Hoje venho agradecer pelos 
investimentos que vêm acontecendo em 
Mâncio Lima por meio dos parlamentares 
federais. O deputado Léo de Brito 
destinou emendas no valor acima de um 
milhão para o setor do café e também 
para a Educação naquele município”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37366 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37371
http://www.al.ac.leg.br/?p=37366
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Roberto Duarte diz que Acre vive 
insegurança pública 
 

“Com relação a insegurança pública que 
continua instalada no Acre, essa semana 
houve um arrastão no ônibus do Rosa 
Linda. Até quando teremos que conviver 
com isso? Todo santo dia ouvimos 
notícias de furto, assaltos e mortes. 
Foram convocados vários integrantes do 
cadastro de reserva da Polícia Militar, 
que logo mais estarão nas ruas, resultado 
de uma luta nossa”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37362 

 
 
“A situação da BR-364 é deplorável 
e vergonhosa”, afirma Gehlen Diniz 
 

“Esta casa formou uma comissão que foi 
recebida em Brasília pelo ministro da 
Casa Civil e pelo diretor do Dnit para 
tratar do assunto, mas nada aconteceu. A 
situação daquela estrada só piora a cada 
dia. Peço à nossa bancada federal que 
possa intervir em favor da população 
acreana. Tem que haver uma ação 
emergencial de recuperação, 
manutenção e conservação da BR-364”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37359 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37362
http://www.al.ac.leg.br/?p=37359


 

 

NOTÍCIAS 

 

  

 
 
 
Edvaldo Magalhães diz que 
professores permutados não 
receberam auxílio-alimentação 
“Quase mil ficaram de fora” 
 

“Todos os professores permutados já 
são da folha de pagamento da 
Secretaria de Educação, e mais, são 
pagos pelo Fundeb. Isso é no mínimo 
um desleixo da SEE. Como podem 
deixar mil professores fora dessa 
conta? Esses profissionais precisam 
receber o mais rápido possível”, disse 
o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37355 

 
 
 
Pedro Longo apresenta PL que 
torna obrigatória a presença de 
fisioterapeutas em CTIs e UTIs 
 

O deputado Pedro Longo (PDT) 
apresentou na sessão da última terça-
feira (26), o Projeto de Lei nº 56, que 
dispõe sobre a permanência do 
profissional fisioterapeuta nos 
Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e 
nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) adulto, pediátrico e neonatal de 
hospitais e clínicas públicas ou 
privadas do Estado do Acre. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37351 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37355
http://www.al.ac.leg.br/?p=37351
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Chico Viga relata caso de paciente 
que luta desde 2019 por uma 
cirurgia de cálculo renal 
 

“Essa paciente vem sangrando, 
sofrendo diariamente, com pedras 
nos rins.  É uma doença dolorosa 
demais. Desde 2019 essa paciente, 
que é uma adolescente, vem 
tomando remédios fortes. Até 
conseguimos que ela fosse para São 
Paulo, mas ela não fez a cirurgia que 
precisava porque mandaram ela para 
a Nefrologia e não para um 
Urologista”, explicou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37346 

 
 
 
Daniel Zen pede que secretário de 
Educação explique problemas 
referentes ao retorno às aulas 
presenciais 
 

O parlamentar frisou que após o 
anúncio do retorno das aulas 
presenciais, ocorrido nas datas de 11 
e 18 de abril, tem recebido inúmeros 
relatos de problemas diversos que 
dizem respeito ao funcionamento das 
escolas e de suas condições de 
oferta. Problemas que, segundo ele, 
vão da ausência de professores para 
preencher o quadro de lotação até o 
impedimento de iniciar as aulas em 
virtude da realização de obras e 
reformas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37343 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37346
http://www.al.ac.leg.br/?p=37343
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“O ambiente político em torno do 
governador é de quebra de 
apoiamento e de dispersão”, diz 
Magalhães 
 

 “O governador, pela quinta vez, troca 
o secretário de Produção. Vale 
lembrar que a campanha de Gladson 
tinha como um dos eixos principais, o 
Agronegócio, para impulsionar a 
economia do Acre. É importante 
destacar, ainda, que de lá para cá, 
essas mudanças também abriram 
uma crise política que foi revelada 
pelo senador Márcio Bittar, durante 
um programa de entrevista local”, 
disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37340 

 
 
 
Antônio Pedro pede melhorias em 
ramais e pontes de Xapuri 
 

“Fiz uma indicação solicitando 
melhorias na Estrada da Borracha, 
que liga Xapuri ao entroncamento, 
pois a via já possui vários buracos. 
Também solicitei melhorias para o 
Polo da Borracha, que precisa de um 
recapeamento e os moradores pedem 
por isso”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37335 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37340
http://www.al.ac.leg.br/?p=37335
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José Bestene diz que parlamentares 
devem fiscalizar, mas também 
reconhecer as obras que o governo 
tem feito 
 

“Todos nós temos o compromisso de 
fiscalizar a coisa pública e cobrar dos 
governantes o desenvolvimento do 
nosso Estado. Tenho participado de 
encontros e cobro investimentos, 
recentemente foi com representantes 
do agronegócio e já observamos 
melhorias”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37331 

 
 
 
Jonas Lima volta a cobrar do 
governo melhorias na produção 
agrícola do Estado 
 

“Mais uma vez venho à tribuna falar 
sobre a produção rural. O setor está à 
deriva, todos os escritórios da 
Seaprof no interior não têm técnicos e 
nem máquinas. Um governo que 
ganhou a eleição prometendo 
investimentos no agronegócio faz 
uma coisa dessas”, criticou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37328 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37331
http://www.al.ac.leg.br/?p=37328
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Roberto Duarte lamenta veto 
governamental a PLC que 
beneficiaria concurseiros do Estado 
 

“Recebo com tristeza esse veto ao 
meu projeto, pois nossa intenção é 
ajudar os concurseiros do Estado. 
Pasmem, o governador alega que o 
PLC é inconstitucional, mesmo ele 
não sendo. Conto agora com os 
colegas parlamentares para 
derrubarmos esse veto”, pediu. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37323 

 
 
 
Assembleia Legislativa do Acre 
celebra Dia de Conscientização 
sobre o Autismo 
 

A pedido do deputado Daniel Zen 
(PT), o plenário da Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac) recebeu 
crianças e jovens diagnosticados com 
espectro autista, além de pais e 
professores. A sessão solene 
proposta pelo parlamentar tem como 
objetivo celebrar o Dia Nacional de 
Conscientização sobre o Autismo, 
comemorado no último dia 2 de abril. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37377 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37323
http://www.al.ac.leg.br/?p=37377
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Pedro Longo destaca comprometimento 
do Procon/AC com a população 
 

A Assembleia Legislativa do Estado 
do Acre (Aleac), por meio da Escola 
do Legislativo Acreano, realizou no 
auditório do Memorial dos 
Autonomistas, o I Seminário de 
Inovações Legislativas. O evento é 
voltado para vereadores de todo o 
Estado e teve em sua grade, temas 
como: Inovações e Ferramentas 
para atuação dos vereadores, com o 
palestrante Dr. Luís Fernando Pires, 
coordenador geral do IBL/Interlegis 
do Senado Federal. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37388 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37388
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Federação partidária: fique por dentro 
https://unale.org.br/federacao-partidaria-fique-por-dentro/ 
 

Início da propaganda partidária: 
https://unale.org.br/inicio-da-propaganda-partidaria-e-da-janela-partidaria/  
 

Entenda como funcionam as “vaquinhas virtuais” nas eleições: 
https://unale.org.br/entenda-como-funcionam-as-vaquinhas-virtuais-nas-eleicoes/ 
 

TSE acerta parceria com redes sociais para o combate à desinformação 
nas eleições: 
https://unale.org.br/tse-acerta-parceria-com-redes-sociais-para-o-combate-a-
desinformacao-nas-eleicoes/ 
 

A importância de eleger mulheres 
https://unale.org.br/a-importancia-de-eleger-mulheres/ 
 
 
 
 
 

Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

https://unale.org.br/federacao-partidaria-fique-por-dentro/
https://unale.org.br/inicio-da-propaganda-partidaria-e-da-janela-partidaria/
https://unale.org.br/entenda-como-funcionam-as-vaquinhas-virtuais-nas-eleicoes/
https://unale.org.br/tse-acerta-parceria-com-redes-sociais-para-o-combate-a-desinformacao-nas-eleicoes/
https://unale.org.br/tse-acerta-parceria-com-redes-sociais-para-o-combate-a-desinformacao-nas-eleicoes/
https://unale.org.br/a-importancia-de-eleger-mulheres/
https://www.youtube.com/c/AleacTV
https://pt-br.facebook.com/assembleiaac/
https://www.instagram.com/assembleiaac/

