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Cadmiel Bomfim pede 
regularização fundiária na Gleba 
Morungaba  
 

“A pauta da regularização fundiária é 
muito importante, ontem mesmo falei 
sobre a Gleba Morungaba e saindo daqui 
fui ao Instituto de Terras do Acre para 
entender o que ocorre para que os 800 
agricultores que vivem lá, não tenham 
recebido os títulos das terras”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37274 

 
 
 
Tchê diz que cadeia produtiva do 
Estado precisa ser fortalecida 
 

“O micro e pequeno pecuarista está 
encontrando dificuldade e uniram-se em 
busca de apoio aqui. Tenho certeza que 
mais tarde discutiremos e aprovaremos, 
ainda hoje, essa matéria”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37270 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37274
http://www.al.ac.leg.br/?p=37270
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Nenem Almeida lamenta recusa do 
governo em receber carros-fortes 
para serem usados pela polícia 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
manhã na última quarta-feira (20), o 
deputado Nenem Almeida, novo líder do 
Podemos na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), fez uma denúncia sobre a 
recusa do governo em receber dois 
carros-fortes blindados. O parlamentar 
alega que a rejeição ocorre devido a 
questões políticas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37267 

 
 
Presidente da ALEAC propõe 
mobilização da bancada federal e 
audiência pública para “salvar” a BR 
364 
 

“ Nós estivemos numa audiência com o 
presidente do DNIT e vimos o quanto os 
recursos para obras na BR foram 
reduzidos. Por isso, é preciso mobilizar a 
bancada federal. Já determinei que os 
trâmites para esse encontro sejam 
iniciados “, disse 

 

Link da matéria completa: 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37259 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37267
http://www.al.ac.leg.br/?p=37259
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Gehlen Diniz denuncia retirada da 
usina de asfalto de Sena Madureira: 
“Estão violando o patrimônio 
público” 
 

“Recentemente, a prefeitura cedeu 
essa usina para uma empresa 
particular que trabalha na BR-364. 
Um patrimônio público da população 
de Sena que está trabalhando às 
margens da rodovia”, denunciou o 
deputado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37310 

 
 
 
Daniel Zen: “O que o governo ficou 
fazendo nesses dois anos que não 
cuidou das suas unidades 
escolares? ” 
 

“Recebi um relato dos servidores 
públicos da Escola Diogo Feijó, de Rio 
Branco, que não puderam cumprir 
com o calendário de retorno das 
aulas. Infelizmente, dezenas de 
escolas não retornaram ao ano letivo, 
porque estão com o quadro de lotação 
incompleto ou porque estão em 
obras”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37304 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37310
http://www.al.ac.leg.br/?p=37304
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Pedro longo destaca importância de 
audiência que debaterá implantação de 
gás em veículos no Acre 
 

“Essa semana constituímos um fórum 
de estudos que envolve os sindicatos 
que representam postos de 
combustíveis, esta Casa, motoristas 
de aplicativos, taxistas e outros 
segmentos frotistas. Envolve também 
algumas entidades como o próprio 
Ministério Público”, enfatizou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37300 

 
 
 
Edvaldo Magalhães demonstra 
preocupação com escolas que não 
iniciaram ano letivo 
 

“A Escola Borges de Aquino é no 
centro de Porto Walter. Não vão 
começar as aulas porque não tem 
professores. Não chamaram os 
professores. Depois de dois anos de 
coronavírus não tiveram um 
planejamento para iniciar o ano letivo. 
Tudo que o líder do governo justificou 
aqui, sobre esse assunto, é conversa 
fiada, não dele, mas de quem 
informou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37296 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37300
http://www.al.ac.leg.br/?p=37296
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Bestene destaca importância de 
programa do Ministério da 
Cidadania 
 

O parlamentar falou, ainda, do 
encontro realizado ontem (19), pelo 
governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Assistência 
Social, dos Direitos Humanos e 
Políticas para as Mulheres 
(SEASDHM), que teve como objetivo 
aproximar o referido programa social 
aos gestores locais, reunindo 
profissionais do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) dos 22 
municípios do Acre. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37293 

 
 
 
Deputados recebem produtores 
rurais para discutir a pauta do 
bezerro 
 

Na manhã da última quarta-feira (20), 
os deputados estaduais se reuniram 
na Sala de Comissões, com um grupo 
de produtores rurais para tratar da 
pauta do bezerro. Segundo a matéria 
que está na Casa e deve tramitar nas 
comissões em caráter de urgência, a 
pauta terá redução de 66,67%, saindo 
de pouco mais de R$ 200,00 para R$ 
80,00. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37290 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37293
http://www.al.ac.leg.br/?p=37290
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Aleac aprova Projeto de Lei que 
reduz a pauta do bezerro 
 

O projeto explica que a redução será 
nos seguintes percentuais: Em 80% 
nas saídas interestaduais de bovinos 
gordos para abate, nas operações 
destinadas aos Estados do 
Amazonas, Rondônia e Roraima, de 
forma que a carga tributária 
resultante seja equivalente a 
aplicação do percentual de 2,4% 
sobre o valor da operação (Convênio 
ICMS no 126, de 11 de outubro de 
2013). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37283 

 
 
 
Jenilson Leite fala sobre o ‘Grito da 
Terra’, evento promovido pelo setor 
produtivo do Estado 
 

O deputado Jenilson Leite (PSB) falou 
durante sessão ordinária Da última 
quarta-feira (20), sobre o Grito da 
Terra, evento que o presidente da 
Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Acre (Fetacre), Antônio 
Sergione, e trabalhadores rurais irão 
promover para abordar assuntos 
relacionados ao setor produtivo no 
Estado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37279 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37283
http://www.al.ac.leg.br/?p=37279
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“Ramal que ligará Feijó ao Envira 
deve ser concluído ainda este ano”, 
diz Cadmiel Bomfim 
 

“Apresentei essa indicação que foi 
acatada pelo Deracre. A obra 
começou em 2020, mas foi suspensa 
em 2021. A boa notícia é que este 
ano os trabalhos foram retomados e 
acredito que a estrada ficará pronta 
ainda em 2022. Ainda em este ano, o 
ramal irá chegar às margens do rio 
Jurupari”, comemorou o deputado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37254 

 
 
 
Fagner Calegário apresenta PL que 
cria Programa Estadual de 
contratação de jovem aprendiz 
 

A matéria explica que a contratação 
de aprendizes deverá atender 
prioritariamente os adolescentes 
entre quatorze e dezoito anos, em 
situação de vulnerabilidade 
econômico-social, bem como em 
conflito à lei, submetidos a medidas 
socioeducativas, e os que tenham 
sido beneficiados em remissão. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37250 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37254
http://www.al.ac.leg.br/?p=37250
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Pedro Longo destaca comprometimento 
do Procon/AC com a população 
 

O parlamentar destacou, ainda, que 
no atual governo houve um grande 
avanço no aspecto institucional do 
órgão, através da Lei nº 3480 de 
2019, aprovada na Aleac, que 
garantiu, segundo ele, uma nova 
roupagem ao Procon. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37246 

 
 
 
Roberto Duarte questiona prefeitura de 
Feijó sobre construção de Centro de 
Referência ao autista 
 
Na sessão da última terça-feira (19), 
na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), o deputado Roberto Duarte 
(Republicanos) disse que 
encaminhará um ofício à prefeitura de 
Feijó pedindo explicações a respeito 
de uma emenda no valor de R$ 500 
mil, destinada pela deputada federal 
Mara Rocha em 2021, para a 
implantação de um Centro 
Especializado de Tratamento para 
crianças com autismo no município. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37243 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37246
http://www.al.ac.leg.br/?p=37243
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Jenilson Leite homenageia índios 
em sessão na Aleac 
 

O parlamentar também reafirmou seu 
compromisso com os povos 
indígenas e discorreu sobre a 
importância de se investir em 
etnoturismo. “Pouco vemos o Estado 
contribuir nisso, apresentei um PL 
que cria a proposta de incentivo ao 
etnoturismo, mas infelizmente não 
progrediu. Aqui é o berço para que as 
pessoas vivam experiências nas 
florestas e estamos perdendo isso 
por falta de incentivo do Estado”, 
observou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37238 

 
 
 
Daniel Zen destaca audiência 
pública com farmacêuticos 
 

O líder do Partido dos Trabalhadores 
(PT), na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), deputado Daniel Zen, 
falou durante sessão ordinária da 
última terça-feira (19) sobre a 
audiência pública que será realizada 
para debater o cumprimento da lei 
que exige a assistência farmacêutica 
integral em farmácias, também o piso 
salarial desses profissionais. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37234 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37238
http://www.al.ac.leg.br/?p=37234
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Edvaldo Magalhães pede que 
governo cancele incentivos a 
empresas aéreas que atuam no 
Estado 
 

“Desde dezembro do ano passado 
esse meu projeto aguarda votação. O 
governador tem que cancelar os 
incentivos oferecidos a essas 
empresas, pois elas cobram aqui, as 
passagens mais caras do país. 
Precisamos acabar com isso! ” disse 
o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37230 

 
 
 
Nenem Almeida volta a pedir 
convocação de cadastros de reserva 
da Polícia Civil 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
manhã da última terça-feira (19), o 
deputado Nenem Almeida (Podemos) 
voltou a pedir que o governador 
Gladson Cameli (PP) convoque os 
integrantes do cadastro de reserva da 
Polícia Civil. Ele alega que o Estado 
passa por um momento de extrema 
violência e precisa de reforço policial. 

Link da matéria completa: 
 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37227 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37230
http://www.al.ac.leg.br/?p=37227
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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/

