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Aleac derruba veto governamental 
ao PL que beneficia concurseiros do 
Estado 
 

Na Ordem do Dia da última quarta-feira 
(25), os deputados derrubaram por 
unanimidade, o veto governamental ao 
Projeto de Lei Complementar n° 11/22, 
de autoria do deputado Roberto Duarte 
(Republicanos), que dispõe sobre o 
aproveitamento de candidatos 
habilitados além do número de vagas 
previstos nos editais em concursos no 
Estado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37847 

 
 
“O prefeito de Sena Madureira não vai 
me calar”, afirma Gehlen Diniz 
 

“Reitero tudo o que eu disse ontem nesta 
tribuna. Já se passaram 24 horas e a usina 
de asfalto de Sena Madureira continua 
trabalhando para uma empresa privada. 
Um patrimônio público no valor de 
aproximadamente R$ 3 milhões nas mãos 
de particulares. Por isso, ontem pedi a 
intervenção do MPE, isso é um crime e o 
prefeito tinha que estar preso”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37843 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37847
http://www.al.ac.leg.br/?p=37843
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Cadmiel Bomfim defende derrubada de 
veto ao PL que beneficia concurseiros do 
Estado 
 

Em pronunciamento na sessão da 
quarta-feira (25), o deputado Cadmiel 
Bomfim (PSDB) defendeu a derrubada do 
veto governamental ao Projeto de Lei 
Complementar n° 11/22, de autoria do 
deputado Roberto Duarte 
(Republicanos), que dispõe sobre o 
aproveitamento de candidatos 
habilitados além do número de vagas 
previstos nos editais em concursos no 
Estado.  
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37839 
 

 
 
Pedro Longo se solidariza com 
concurseiros do Estado e reafirma voto 
pela derrubada de veto 
 

Durante discurso na sessão da última 
quarta-feira (25), o líder do governo na 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), 
deputado Pedro Longo (PDT), destacou a 
importância do Projeto de Lei 
Complementar n° 11/22, de autoria do 
deputado Roberto Duarte 
(Republicanos), que dispõe sobre o 
aproveitamento de candidatos 
habilitados além do número de vagas 
previstos nos editais em concursos no 
Estado. O deputado se comprometeu, 
ainda, em votar pela derrubada do veto 
governamental à proposta. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37836 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37839
http://www.al.ac.leg.br/?p=37836
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Comissão especial derruba veto 
governamental ao PL que beneficia 
concurseiros do Estado 
 

A comissão especial que analisa os 
vetos na Assembleia Legislativa 
derrubou, durante reunião realizada 
na quarta-feira (25), o veto parcial 
sobre o Projeto de Lei Complementar 
n° 11/22, de autoria do deputado 
Roberto Duarte (Republicanos), que 
dispõe sobre o aproveitamento de 
candidatos habilitados além do 
número de vagas previstos nos 
editais em concursos no Estado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37830 

 
 
Jenilson Leite cobra resposta do governo 
a produtores rurais 
 
“O Sindicato dos Produtores Rurais e vários 
trabalhadores da área vieram à capital para 
participar do evento Grito da Terra. Na 
ocasião, eles apresentaram as pautas e o 
apoio necessário para o setor produtivo. 
Ocorre que, do dia 5 de abril até a presente 
data, o governador não disse nada”, 
reclamou o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37827 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37830
http://www.al.ac.leg.br/?p=37827
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Fagner Calegário defende cadastro de 
reserva maior para Corpo de Bombeiros 
 

O parlamentar disse que as pessoas 
que se preparam estudando para 
fazer o concurso merecem um 
número de vagas no cadastro de 
reserva maior. “Semanas atrás eu 
vim aqui e disse que poderíamos ter 
resolvido isso lá, mas foi preciso 
fechar as fases para que 
discutíssemos sobre esse percentual 
de vagas para o cadastro”. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37824 

 
 
 
Daniel Zen faz alerta sobre índice 
de feminicídio no Acre 
 

Durante sessão realizada na manhã 
da última quarta-feira (25), o líder do 
Partido dos Trabalhadores (PT), na 
Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Daniel Zen, falou 
sobre o crescimento do índice de 
feminicídio no Estado. 
Proporcionalmente, o Acre é o estado 
da Federação com maior número 
desse tipo de crime. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37821 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37824
http://www.al.ac.leg.br/?p=37821
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Roberto Duarte parabeniza PMAC 
pelos seus 106 anos 
 

O deputado Roberto Duarte 
(Republicanos) iniciou seu discurso 
durante sessão ordinária de quarta-
feira (25), parabenizando a Polícia 
Militar do Estado pela comemoração 
dos seus 106 anos. Ele também 
destacou o trabalho que, junto a sua 
equipe, vem realizando nos bairros 
por meio do seu gabinete móvel. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37816 

 
 
 
Antônio Pedro comemora revitalização 
de armazém da Cageacre de Xapuri 

 
Em pronunciamento na sessão de terça-
feira (24), o deputado Antônio Pedro 
(União Brasil) agradeceu ao governador 
Gladson Cameli (Progressistas), pela 
reativação da unidade armazenadora da 
Cageacre de Xapuri. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37812 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37816
http://www.al.ac.leg.br/?p=37812
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Meire Serafim faz esclarecimentos 
sobre concessão de usina de 
asfalto de Sena Madureira 
 

A deputada Meire Serafim (União 
Brasil) fez alguns esclarecimentos, na 
sessão de terça-feira (24), referentes 
à Usina de Asfalto de Sena Madureira 
que, atualmente, está sob o comando 
de uma empresa privada. A 
parlamentar frisou que a concessão 
da usina foi a forma mais adequada 
que a prefeitura do município 
encontrou para atender as demandas 
de asfaltamento das ruas da cidade. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37809 

 
 
Pedro Longo destaca evento do 
PDT e reafirma apoio do partido à 
reeleição de Gladson 
 

O deputado Pedro Longo (PDT) 
destacou na sessão de terça-feira 
(24), a solenidade que foi realizada na 
última sexta-feira (20), na sede do 
Partido Democrático Trabalhista. O 
parlamentar disse que na 
oportunidade o partido oficializou o 
apoio à reeleição do governador 
Gladson Cameli (Progressistas). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37806 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37809
http://www.al.ac.leg.br/?p=37806
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Gehlen Diniz volta a criticar 
arrendamento de usina de asfalto 
e pede intervenção do MPE 
 

O deputado Gehlen Diniz 
(Progressistas) pediu na sessão de 
(24), na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), a volta da Usina de 
Asfalto de Sena Madureira para o 
município, que atualmente está sob o 
comando de uma empresa privada. 
Para ele, ter arrendado a usina de 
asfalto para uma empresa particular 
foi um erro que precisa ser corrigido. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37802 

 
 
 
Marcus Cavalcante destaca 
importância de supermutirão de 
cirurgias eletivas 
 

Em pronunciamento na sessão de 
terça-feira (24), na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), o 
deputado Marcus Cavalcante (PDT) 
destacou a importância do mutirão de 
cirurgias eletivas, lançado pelo 
governador Gladson Cameli 
(Progressistas), no dia 17 deste mês. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37799 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37802
http://www.al.ac.leg.br/?p=37799
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Maria Antônia lamenta decisão do 
TJAC de desinstalar comarcas do 
interior “Não podemos retroceder” 
 
Em pronunciamento na sessão de 
terça-feira (24), na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), a 
deputada Maria Antônia 
(Progressistas) lamentou a decisão 
do Tribunal de Justiça do Acre 
(TJAC), de desinstalar as comarcas 
dos municípios de Porto Acre, 
Rodrigues Alves e Manoel Urbano. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37795 
 

 
 
Jenilson Leite destaca participação 
em encontro para discutir desafios 
de desenvolvimento das cidades 
 
Durante sessão de terça-feira (24), o 
deputado Jenilson Leite (PSB) 
destacou sua participação em um 
encontro promovido pelo Grupo 
Coletividade. O encontro tem como 
intuito discutir os desafios 
enfrentados pelas cidades brasileiras. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37792 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37795
http://www.al.ac.leg.br/?p=37792
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Daniel Zen destaca Conferência 
Estadual de Educação 
 

Em seu discurso durante sessão 
ordinária de terça-feira (24), o 
deputado Daniel Zen (PT) falou sobre 
sua participação na IV Conferência 
Estadual de Educação do Acre, 
realizada na manhã de hoje, no 
Centro de Convenções da Ufac. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37788 

 
 
Jonas Lima fala sobre festividades 
em comemoração aos 45 anos de 
Mâncio Lima 
 
O deputado Jonas Lima (PT) usou 
seu tempo de discurso durante 
sessão ordinária de terça-feira (24), 
para falar sobre o aniversário de 45 
anos de Mâncio Lima. Ele convidou os 
parlamentares e população para 
participar das festividades. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37784 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37788
http://www.al.ac.leg.br/?p=37784
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Cadmiel Bomfim repudia retirada 
de comarcas do TJ em municípios 
acreanos 
 
O deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) 
repudiou a retirada das comarcas do 
Tribunal de Justiça nos municípios de 
Porto Acre, Rodrigues Alves e Manoel 
Urbano. Em discurso durante sessão 
ordinária de terça-feira (24), o 
parlamentar também falou sobre a 
redução no número de vagas para o 
cadastro de reserva dos concursos 
do Idaf e Corpo de Bombeiros. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37781 

 
 
Edvaldo Magalhães critica falta de 
professores e mediadores em 
escolas públicas 
 

Durante sessão ordinária da terça-
feira (24), o deputado Edvaldo 
Magalhães (PCdoB) discursou acerca 
da suspensão das aulas nas escolas 
públicas de Feijó, pela falta de 
professores e mediadores. Ele 
também criticou a desinstalação das 
comarcas de Porto Acre, Rodrigues 
Alves e Manoel Urbano. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37777 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37781
http://www.al.ac.leg.br/?p=37777
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Roberto Duarte apresenta PL que 
prevê isenção de taxa no Detran 
 
O deputado Roberto Duarte (MDB) 
apresentou durante sessão de terça-
feira (24), um Projeto de Lei que 
prevê a isenção do pagamento da 
Taxa de Renovação de 
Licenciamento Anual de Veículo no 
Estado. O parlamentar alega que o 
fato se deve pela substituição do 
documento em meio físico, em papel 
moeda, pela sua versão digital. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37774 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37774
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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/

