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Aleac realiza audiência pública para discutir 
pautas referentes à marcha “Retomando o 
Brasil: demarcar territórios e aldear a 
política” 
 
Através de uma solicitação do deputado Edvaldo 
Magalhães (PCdoB), a Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac) realizou na manhã desta quarta-feira (13), no 
âmbito da Comissão de Serviço Público, uma audiência 
pública para discutir pautas referentes à marcha 
“Retomando o Brasil: demarcar territórios e aldear a 
política”. O encontro contou com a presença dos 
indígenas do Acre que se juntaram à mobilização 
nacional contra os projetos de lei que liberam a 
exploração das terras dos povos originários. 
 

Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37199 

PL que proíbe a comercialização de fogos de 
artifício é aprovado na Aleac 
 

Na pauta da Ordem do Dia, durante sessão da última 
terça-feira (12), foram aprovados seis Projetos de Lei. 
Dentre as matérias está a de n° 49/2022, de autoria 
dos deputados Pedro Longo (PDT) e Meire Serafim 
(MDB), que proíbe o comércio, transporte, manuseio 
e uso de fogos de artifício de estampido no Estado. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37196 
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Deputado Antônio Pedro fala sobre a Xapuri 
Rural Show 
 
“A Xapuri Rural Show é um evento produzido pelos 
produtores da cidade e vai movimentar o comércio 
local. Registro e deixo o convite aos colegas 
parlamentares para que compareçam a essa festa. A 
secretaria Sepa já está por dentro dessa grande festa 
e tenho certeza que o governador vai apoiar o 
evento”, disse. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37192 

Daniel Zen comemora aprovação de PL que 
proíbe venda de fogos de artifício 

 
O PL, que é de autoria dos deputados Pedro Longo 
(PDT) e Meire Serafim (MDB) e Zen como relator, 
prevê que o descumprimento do disposto na Lei 
resultará na apreensão dos artefatos e, sem prejuízo 
da apuração de crime de maus-tratos e da reparação 
do dano moral coletivo contra os animais, os 
infratores estarão sujeitos a multas. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37188 
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Deputado Pedro Longo destaca PL que proíbe a 
comercialização e distribuição de fogos de artifício 
 
 
O PL, que é de autoria conjunta dos deputados Pedro 
Longo e Meire Serafim (MDB), seguirá para votação em 
plenário. “Esse PL se tornou conjunto, de minha autoria 
e da deputada Meire Serafim. Agradeço aos colegas da 
CCJ, especialmente ao relator, Daniel Zen, pelo zelo com 
que foi tratada a matéria”. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37184 

José Luís Tchê afirma que valor da carne 
bovina não vai subir no Estado 
 
“Nunca vi tanta confusão, alguns dizendo que vai 
aumentar o valor da carne, que vai faltar bezerro. 
Estudei sobre essa pauta, o rebanho do Acre tem 
quatro milhões de cabeça de gado, produzimos em 
média 700 mil bezerros ao ano. São quase 33 mil 
famílias de pequenos pecuaristas, o grande problema 
é que primeiro se você quiser vender seu gado para o 
frigorífico, tem uma escala de 40 dias para matar e 
mais 30 para receber e isso prejudicava os 
produtores”, explicou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37180 
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Edvaldo Magalhães cobra SEE pelo atraso do 
ano letivo em escola de Rodrigues Alves 
 

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou durante 
sessão ordinária da última terça-feira (12), sobre o 
atraso no início do ano letivo, na escola José de Souza 
Martins, localizada em Rodrigues Alves. O parlamentar 
informou que a Instituição possui mais de 400 alunos, 
que serão prejudicados devido a esse atraso. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37176 

Roberto Duarte repudia Energisa e Detran 
pelo descumprimento de leis 
 
“Aprovamos por unanimidade a proibição da cobrança de 
taxa de religação de energia, mas até hoje a Energisa diz 
que desconhece tal legislação e não a cumpre. Quando 
não, alegam que é inconstitucional. Onde há 
inconstitucionalidade? Essa empresa tem que respeitar os 
acreanos, a Aleac e a lei em vigor no Estado. Já foram 
notificados pelo Procon para serem multados e mesmo 
assim não cumprem a lei. Meu total repúdio a Energisa”, 
exclamou. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37172 
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Cadmiel Bomfim destaca reunião com Sincofac 
 

“Participei de uma reunião com o Sincofac e eles 
estão muito preocupados com a questão da presença 
do farmacêutico nas distribuidoras de medicamentos 
que deve ser obrigatória em período integral. Isso 
porque eles alegam que faltam profissionais para a 
contratação, principalmente no interior do Estado”, 
disse o parlamentar. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37167 

Gehlen Diniz relata caso envolvendo presidente do 
Sindicato dos Policiais Penais “Vai receber de brinde 
um processo por difamação 
 
Em pronunciamento na sessão da terça-feira (12), o 
deputado Gehlen Diniz (Progressistas) relatou o caso 
envolvendo o presidente do Sindicato dos Policiais 
Penais, Joelison Ramos. Segundo ele, o sindicalista 
teria reclamado da falta de apoio do parlamentar na 
aprovação da Lei Orgânica da categoria, na 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37163 
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Jenilson Leite cobra água tratada para municípios 
isolados 
 
Em pronunciamento, o vice-presidente da 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado 
Jenilson Leite (PSB), apresentou uma indicação 
pedindo que o Departamento Estadual de Água e 
Saneamento (DEPASA) encaminhe insumos em 
quantidade suficiente para atender o município de 
Jordão e as demais comunidades isoladas que, 
segundo ele, já estão há algum tempo sem água 
potável. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37159 

Neném volta a pedir convocação de cadastros de 
reserva do Idaf, Educação e Polícia Civil 
 
“A violência do Acre demanda a convocação 
imediata de mais agentes da Polícia Civil. A violência 
no nosso Estado aumenta, diariamente, de maneira 
assustadora e só se combate ao crime com Educação 
e Polícia”, enfatizou o deputado. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37156 
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CCJ da Aleac reúne para distribuir e apreciar projetos 
  
Na manhã da última terça-feira (12), os deputados 
que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), que é presidida pelo deputado Gehlen Diniz 
(Progressistas), se reuniram para distribuir e apreciar 
os projetos que se encontravam na pauta da semana. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37152 

Nicolau Júnior se solidariza com lideranças 
indígenas: “Uma mobilização justa e necessária” 
 
Durante a audiência pública realizada na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-
feira (13), que discutiu pautas referentes a marcha 
“Retomando o Brasil: demarcar territórios e aldear a 
política”, o presidente do parlamento acreano, 
deputado Nicolau Júnior (Progressistas), se 
solidarizou com as lideranças indígenas que 
marcaram presença no encontro. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37223 
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A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por meio da Escola do Legislativo Acreano 
“Edson Cadaxo”, torna público o Edital de seleção para preenchimento de 200 (duzentas) 
vagas do Curso Preparatório para o Enem – 1ª edição de 2022. 
 
Nesta Edição, as vagas serão destinadas aos estudantes da rede pública de ensino das 
regionais do Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Juruá e Tarauacá-Envira e aos dependentes de 
servidores da Casa. 
 
As inscrições on-line serão realizadas dos dias 06 a 13 de abril. Os interessados deverão 
preencher os campos do formulário com as informações solicitadas. 
 
Link para acesso a inscrição: 
https://bit.ly/educALEAC2022a 
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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: 
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