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Antônio Pedro diz que alta do 
petróleo não é culpa do atual 
presidente 
 
“Eu nunca vi na história o diesel ser mais 
caro que a gasolina. No passado, a 
Petrobrás tinha um cartel implantado 
onde existia um setor de propina e isso 
causou um verdadeiro escândalo em 
governos passados. Não vamos jogar a 
culpa só no atual presidente, a Petrobrás 
foi roubada por muito tempo e uma hora 
o valor seria cobrado”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37629 

 
 
 
Luis Tchê afirma que presidente 
não age para diminuir preço do 
petróleo 
 
De acordo com dados apresentados pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), em 
pouco mais de cinco anos, o preço do 
litro do diesel comum subiu cerca de 
121,73%. Tchê alega que adotar o preço 
de paridade de importação (PPI) para o 
combustível só prejudicou o bolso do 
consumidor. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37626 
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Nenem Almeida denuncia situação 
precária da ponte no bairro Judia 
 
“É incrível como os governantes não 
olham para os mais carentes, para os 
bairros que realmente precisam. Por isso, 
denuncio e peço socorro, pois no bairro 
Judia, além de não ter asfalto, de ter ruas 
cobertas por lama, ainda tem a situação 
da ponte que foi remendada no final do 
ano passado e já está caindo”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37623 

 
 
Jenilson Leite pede melhorias na 
educação do Jordão 
 
“Falo sobre algumas dificuldades que 
acontecem no interior, em função da 
precária dos serviços públicos. No Jordão, 
todos os dias alunos do ensino público 
pedem ajuda para que as aulas e a 
merenda cheguem lá”, denunciou. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37620 



 

 

NOTÍCIAS 

 

  

 
 
 
Daniel Zen comemora aprovação 
de PEC que cria programa de renda 
mínima 
 
Em pronunciamento na sessão da 
última quarta-feira (11), o deputado 
Daniel Zen (PT) comemorou a 
aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição Estadual (PEC), de sua 
autoria, que introduziu o Conceito de 
Assistência Financeira dentre as 
modalidades de Assistência Social já 
constantes na Constituição Estadual. 
A proposta, que foi aprovada na 
última terça-feira (10), permite a 
criação do Programa Renda Mínima 
Acreana. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37617 

 
 
 
Maria Antonia pede que Fundhacre 
realize atendimentos de pediatria 
em Brasiléia 
 
Durante a sessão da última quarta-feira 
(11), na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), a deputada Maria Antônia 
(Progressistas) apresentou uma indicação 
solicitando que a Fundação Hospitalar do 
Acre, através da 2ª edição da ação em 
saúde Fundhacre na Comunidade, leve 
atendimentos na especialidade de pediatria 
ao município de Brasiléia. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37613 



 

 

NOTÍCIAS 

 

  

 
 
 
Edvaldo Magalhães questiona SEE 
sobre problemas referentes ao retorno 
às aulas presenciais: “Tem dinheiro, 
mas falta gestão” 
 
“É inadmissível que após 2 anos e 
meio de pandemia da Covid-19, a 
SEE não planejou o retorno 
presencial das aulas. Em Jordão, por 
exemplo, a única escola de ensino 
médio está com 300 alunos sem aula. 
Dois anos e cinco meses e a 
Secretaria de Educação não 
consegue contratar 16 professores 
para iniciar o ano letivo em uma 
escola de Ensino Médio, a única do 
município. Só tem 4 professores. O 
governo tem concurso em vigor, 
contratos provisórios e não chama”, 
disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37609 

 
 
 
Aleac aprova PEC que garante 
indenização a servidores 
temporários do ISE e Iapen 
 
Os deputados estaduais aprovaram 
na Ordem do Dia desta quarta-feira 
(11), a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), do deputado 
Gehlen Diniz (Progressistas), que 
garante o pagamento de indenização 
extraordinária a servidores do 
Instituto de Administração 
Penitenciária (IAPEN) e do Instituto 
Socioeducativo (ISE), contratados via 
processo seletivo e em exercício. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37605 
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Daniel Zen lamenta falta de apoio 
do governo do Estado a pequenos 
produtores “Priorizou apenas o 
grande produtor, o latifundiário” 
 
Em pronunciamento na sessão desta 
terça-feira (10), o líder do Partido dos 
Trabalhadores na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), deputado 
Daniel Zen, falou sobre o Grito da 
Terra, uma das maiores atividades de 
massa que o Movimento Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais realiza todos os anos desde 
1995. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37598 

 
 
 
Pedro Longo propõe Moção de 
Pesar pelo falecimento de ex-
deputado Luiz Saraiva 
 
Luiz foi professor do curso de direito da 
antiga FAAO, grão-mestre da maçonaria, 
e presidente da Federação da Agricultura 
do Acre. Ocupou, ainda, os cargos de 
conselheiro federal da OAB e conselheiro 
deliberativo do Sebrae. Luiz Saraiva 
também foi deputado estadual entre os 
anos de 1991 a 1995, eleito no mesmo 
pleito eleitoral do ex-governador 
Edmundo Pinto. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37594 
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Presidente do Conselho Federal de 
Farmácia é recebido na Aleac 
 
A pedido do deputado Daniel Zen 
(PT), o presidente, em exercício, da 
Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), Chico Viga (PDT), 
suspendeu a sessão desta terça-feira 
(10), para receber no plenário da 
Casa o presidente do Conselho 
Federal de Farmácia, Walter Jorge, a 
presidente do Conselho Regional de 
Farmácia do Acre, Márcia Rafaela e 
vários conselheiros de outros 
Estados. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37590 

 
 
Calegário destaca importância de 
PL que institui atendimento 
prioritário a autistas e contratação 
de mediadores nas escolas 
 
Em pronunciamento na sessão desta 
terça-feira (10), o deputado Fagner 
Calegário (Podemos) falou sobre o 
projeto de lei que apresentou na 
semana passada, que institui o 
atendimento com prioridade para 
pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista nos estabelecimentos 
públicos e privados, no âmbito do 
Estado do Acre e dá outras 
providências. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37586 
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Edvaldo Magalhães lamenta morte 
de ex-deputado Luiz Saraiva 
 
Em pronunciamento na sessão desta 
terça-feira (10), o deputado Edvaldo 
Magalhães (PCdoB) lamentou a 
morte do Dr. Luiz Saraiva, advogado 
militante há pelo menos 50 anos, que 
faleceu na noite de ontem (09), vítima 
de câncer. Luiz Saraiva foi deputado 
entre os anos de 1991 a 1995, eleito 
no mesmo pleito eleitoral do ex-
governador Edmundo Pinto. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37582 

 
 
 
Deputados aprovam PEC que altera 
Lei nº 3.806 que dispõe sobre a 
inserção do nome de autor do PL 
na Lei ao ser publicada no DOE 
 
Os deputados estaduais aprovaram 
na sessão desta terça-feira (10), a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC), ao Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo que “Altera a Lei nº 
3.806, de 12 de novembro de 2021 
que dispõe sobre a inserção do nome 
do autor do projeto de lei, na Lei, ao 
ser publicada no Diário Oficial do 
Estado – DOE”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37577 
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Jenilson Leite lamenta falta de 
resposta do governo ao 
movimento “Grito da Terra” 
 
Durante sessão ordinária realizada 
na última terça-feira (10), o deputado 
Jenilson Leite (PSB) lamentou o fato 
dos representantes do movimento 
“Grito da Terra”, não terem obtido 
nenhuma resposta por parte do 
governo. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37567 

 
 
Maria Antônia comemora entrega 
de veículo para o Morhan 
 
A deputada Maria Antônia (PP) usou 
seu tempo de discurso durante 
sessão ordinária desta terça-feira 
(10), para agradecer ao governador 
Gladson Cameli (PP) pela entrega de 
um veículo ao Movimento de 
Reintegração das Pessoas atingidas 
pela Hanseníase (Morhan). 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37563 
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Nenem Almeida quer proibição de 
concursos para preencher somente 
cadastro de reservas 
 
O parlamentar alega que o intuito do 
PL é evitar que pessoas se preparem 
para fazer um concurso, sem ter a 
certeza que serão um dia 
convocadas. A lei prevê, ainda, que 
os certames deverão ter o número de 
vagas a serem imediatamente 
ocupadas e aí sim, até no máximo 
três vezes a mesma quantidade para 
cadastro de reserva. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37559 

 
 
 
Marcus Cavalcante pede intervenção 
imediata na BR-364 
 
“Ontem, mais uma vez trafegando 
pela BR-364, observamos um trecho 
crítico, próximo ao rio Jurupari. Tem 
que ser feita uma intervenção 
imediata para que os caminhões 
possam trafegar melhor. Isso vai 
favorecer uma região como um todo. 
O DNIT precisa acionar a empresa 
que ganhou a licitação naquela área, 
para que algo seja feito com 
urgência”, solicitou. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37556 
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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/ 
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