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Daniel Zen lamenta fim de parceria entre 
Diocese e prefeitura de Rio Banco 
 
“Sem repasse e assistência da prefeitura de Rio 
Branco, a Diocese decidiu encerrar, a partir do ano 
que vem, o projeto que garantia o funcionamento de 
creches e pré-escolas nos bairros da capital. A igreja 
católica mantinha esse projeto e agora, por falta de 
recursos e de repasses por parte da prefeitura, 
resolveu encerrar”, disse. 
 
Link da Matéria na íntegra 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37139 

Gehlen Diniz apresenta PEC que concede 
indenização a policiais e agentes provisórios 
do ISE e IAPEN 
 
Segundo o progressista, a presente proposta tem o 
objetivo de reconhecer os relevantes serviços 
prestados à sociedade, por profissionais do Iapen e 
ISE, sobretudo num dos momentos mais delicados 
vividos pelos acreanos até a presente data, no que 
diz respeito à segurança pública. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37135 
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Sobre a pauta do bezerro, deputado Tchê alerta: 
“Há uma discussão que precisa ser feita” 

 
“Eu defendo a diminuição do ICMS porque, 
diminuindo, a nota fiscal do bezerro é a mesma e o 
recurso que você vende, você recebe. Ou seja, o caixa 
fecha e tudo fica redondo. Agora, quem defende a 
pauta trabalha para legalização e dessa forma quem 
perde é o governo. Por isso devemos discutir esse 
assunto o mais rápido possível porque se a gente não 
conseguir opinar, aí fica difícil”, alertou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37132 

Pedro Longo anuncia saída do Partido Verde 
e ida ao PDT 

 
“Com muito orgulho informo que me filiei ao PDT, 
partido que tenho uma afinidade ideológica muito 
grande. É com muita alegria que, a partir de agora, 
estarei defendendo o estatuto e os programas do 
Partido”, disse. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37129 
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Marcus Cavalcante se filia ao PDT 
 
O deputado Marcus Cavalcante, recém filiado ao Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), falou sobre sua a 
mudança de sigla partidária em discurso durante sessão 
ordinária da última quarta-feira (06). O parlamentar 
também pediu que as forças de segurança se unam para 
combater a criminalidade no Estado. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37124 
 

Jenilson Leite pede que governo apresente 
informações sobre recursos investidos para 
desenvolvimento econômico do Estado 
 

O parlamentar disse que dados apresentados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apontam que a agricultura e a pecuária diminuíram 
suas atividades no Estado, representando, 
atualmente, somente 7,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB). 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37118 
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Edvaldo Magalhães destaca bastidores das 
filiações partidárias 
 

Magalhães pontuou que o problema ao tentar filiar 
mais candidatos para o próximo pleito é a falsa crença 
de que todos receberão muitos votos, o que findará 
numa disputa em busca pelo fundo partidário. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37114 

Aleac aprova reajuste de 5,42% para os 
servidores públicos e nova tabela de plantões 
da Saúde 
 
Os deputados aprovaram por unanimidade na sessão 
desta terça-feira (5), o projeto de lei que concede reajuste 
de 5,42% para todos os servidores públicos do Acre. O 
projeto deveria ter sido votado junto com os outros 23, na 
sessão extraordinária da última sexta-feira (1), mas 
segundo o presidente do Poder Legislativo, deputado 
Nicolau Junior (Progressistas), houve um erro técnico. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37110 
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Antonia Sales sai em defesa de servidores da Saúde 
e questiona governo sobre tabela de plantões 
 
“O governo do Estado diz que houve uma falha, e eu 
pergunto, que falha? Cadê a equipe do governador 
que não percebeu isso? Não podemos admitir que 
erros que geram ainda mais sofrimento aos 
servidores da saúde sejam cometidos”, disse. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37107 

Jenilson Leite questiona equívoco do governo com o 
PL da Saúde: “Injustiça ou falta de gestão? ” 
 
O parlamentar disse, ainda, que não sabe se o 
‘equívoco’ foi cometido por injustiça ou falta de 
gestão. “O projeto de lei aprovado nesta Casa, 
semana passada, resultou na diminuição do plantão 
dos enfermeiros do nosso Estado. O governo mandou 
a tabela errada que, ao invés de melhorar as 
condições dos nossos profissionais, piorou de vez 
porque diminuiu o valor do plantão extra que já era 
baixo”, explicou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37103 
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Edvaldo Magalhães diz que falha do governo com PL 
da Saúde precisa ser corrigida 
 
O governo enviou um projeto para esta Casa que 
diminui o valor padrão dos plantões, e ao invés de 
melhorar o salário dos servidores, piorou a situação. 
Ou seja, apesar de tudo, de greve e mobilizações, teve 
um descuidado, irresponsável, que esqueceu de 
mandar a tabela certa. E isso precisa ser corrigido, 
ainda, hoje, no âmbito das Comissões e neste 
plenário”, frisou o parlamentar. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37099 

Deputado José Luís Tchê destaca que erro de cálculo 
em plantões da Saúde será corrigido 
 
“Venho fazer justiça. Em muitas reuniões eu 
questiono o que vem da base do governo, a equipe de 
negociação poderia ter dialogado mais, isso é fato. 
Essa alteração da Saúde, que para mim, tem o 
sindicato mais atuante de todos, pois eles esmiúçam 
tudo, vai ser corrigida ainda hoje”, assegurou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37095 
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Deputado Gehlen Diniz afirma que erro em PL da 
Saúde será corrigido 
 
“Temos recebido ao longo dos dias, diversas 
categorias de trabalhadores para dialogar. 
Precisamos discutir com honestidade, respeito, sem 
atribuir a A, B ou C uma questão que passou 
despercebida por todos nós. Sobre o plantão extra, 
observo colegas da oposição que agora apontam o 
dedo, mas que também votaram favoráveis sem 
observar essa questão”, frisou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37091 

Deputado Antônio Pedro parabeniza governador 
pela entrega do PS 
 
O deputado Antônio Pedro (DEM) usou seu tempo 
durante sessão ordinária da última terça-feira (05), 
para agradecer ao governador Gladson Cameli (PP) a 
entrega da obra do Pronto Socorro da capital. Foram 
investidos R$ 10,4 milhões. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37087 
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Deputado Daniel Zen destaca possibilidade de o 
Estado sediar jogos universitários 
 
“É provável que neste ano o Acre possa vir a ser uma 
das sedes, seria algo inédito. Em 1999 eu participei da 
50° edição desses jogos, é uma competição 
tradicional no calendário esportivo brasileiro, que já 
revelou diversos atletas”, pontuou. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37083 

Deputado Pedro Longo apresenta PL que proíbe 
venda de fogos de artifício 
 
A Lei prevê a proibição e se aplica a recintos fechados 
e ambientes abertos, em áreas públicas ou locais 
privados. O descumprimento do disposto 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. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37079 
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Deputado Luiz Gonzaga recebe cônsul do Japão Masahiro Ogino na 
Aleac 
 
O deputado Luiz Gonzaga falou da importância do estreitamento de 
relações entre os dois países. “Torço para que haja oportunidades para 
uma integração empresarial entre o Japão e o Acre. Temos produtos de 
boa qualidade que merecem ser exportados”, frisou o parlamentar. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37143 
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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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