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Gehlen Diniz diz que 230 servidores 
do ISE ficaram de fora dos 
benefícios oferecidos pelo governo 
 

Em discurso durante sessão ordinária da 
última quarta-feira (04), o deputado 
Gehlen Diniz (PP) disse que o desejo do 
governador Gladson Cameli (PP) em 
beneficiar todos os servidores públicos 
com reajuste de no mínimo 5.42% e 
auxílio-alimentação de R$ 420, não 
chegou a 230 servidores do Instituto 
Socioeducativo do Acre (ISE). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37519 

 
 
 
Jenilson Leite pede melhorias no 
TFD 
 

O parlamentar disse que foi procurado 
por moradores de Feijó, que relataram 
as dificuldades enfrentadas para virem a 
Rio Branco realizar cirurgias, exames e 
consultas. Ele pede que o governo tome 
providências urgentes. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37515 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37519
http://www.al.ac.leg.br/?p=37515
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Antônia Sales fala de sua alegria 
com a visita de Jéssica Sales à Aleac 
 

Antônia Sales disse, ainda, que a forma 
com que sua filha tem enfrentado a 
doença inspira outras pessoas que 
passam pelo mesmo a terem força. Ela 
também pontuou que o Acre ainda 
possui uma estrutura ineficiente para 
pessoas que fazem tratamento de 
câncer, e pede que os gestores sejam 
mais sensíveis a isso. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37510 

 
 
Pedro Longo homenageia deputada 
Jéssica Sales em seu discurso 
 

“Inicio fazendo uma homenagem à 
deputada Jéssica Sales. O Acre inteiro 
acompanha sensibilizado a sua luta, que 
também é a de muitas mulheres. A forma 
com que tem enfrentado tudo a torna 
fonte de inspiração para as mulheres. 
Receba minha homenagem pessoal”. 
 

Link da matéria completa: 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37506 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37510
http://www.al.ac.leg.br/?p=37506
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Daniel Zen pede que governador 
execute as emendas parlamentares 
destinadas para o Estado 
 

O parlamentar frisou que apesar dos 
vários outdoors espalhados pela 
cidade, informando a destinação de 
milhões em emendas parlamentares, 
em sua maioria, enviadas para 
execução do governo e não das 
prefeituras, os recursos ficam 
travados devido à grande burocracia 
do executivo. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37503 

 
 
 
Wagner Felipe agradece mensagens 
de apoio que recebeu após a morte 
do irmão 
 
Em pronunciamento na sessão desta 
quarta-feira (4), o deputado Wagner Felipe 
(Republicanos) agradeceu as 
demonstrações de carinho que recebeu de 
parlamentares, amigos e familiares, após o 
falecimento do seu irmão, o pastor Walter 
José, da Assembleia de Deus – Ministério 
Madureira, ocorrido no dia 20 de abril. 

 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37498 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37503
http://www.al.ac.leg.br/?p=37498


 

 

NOTÍCIAS 

 

  

 
 
 
“A minha força não é humana, ela vem 
de Deus”, diz Jéssica Sales sobre luta 
contra o câncer 
 

“Toda a minha gratidão em primeiro 
lugar a Deus, porque essa força que 
todo mundo fala ela não é humana, 
ela é de Deus. Depois do diagnóstico 
de câncer posso dizer com toda 
certeza que minha visão como 
parlamentar mudou, ela vai além de 
partido, de governo. Tudo que eu 
faço, hoje, é pelo bem-estar do meu 
povo. Eles estão sempre em primeiro 
lugar”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37494 

 
 
 
Edvaldo Magalhães quer saber 
como governo vai aplicar os R$ 6 
milhões destinados para as culturas 
do café e do açaí 
 

“Até agora a Sepa não apresentou 
qual o plano para a aplicação desse 
recurso. Nós alocamos R$ 6 milhões 
para uma determinada atividade. 
Fizemos um remanejamento da 
reserva de contingência. Um dinheiro 
novo para Sepa e, portanto, ela 
precisa executar esse recurso para 
essas duas culturas permanentes”, 
disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37491 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37494
http://www.al.ac.leg.br/?p=37491


 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
 
Nenem Almeida: “Não estão 
respeitando o Regimento Interno 
da Casa” 
 

 “Hoje, mais uma vez passaram por 
cima do regimento interno. O líder do 
governo convocou mais uma 
comissão especial, mesmo sem as 
comissões terem sido formadas, isso 
está errado. O meu partido, o 
Podemos, é a quarta maior força 
dentro desta Casa e, por este motivo, 
era para fazermos parte dessa 
comissão, mas abri mão do meu 
direito para não prejudicar nenhuma 
categoria”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37486 

 
 
 
Comissão Especial aprova PEC que 
viabiliza reestruturação da PGE 
 
Objetivamente, a proposta viabilizará a 
reestruturação da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), vez que garantirá a 
promoção de concursos públicos 
voltados à ampliação de seu corpo 
técnico auxiliar, sem que os aprovados 
estejam vinculados ao padrão 
remuneratório constitucionalmente 
entabulado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37483 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37486
http://www.al.ac.leg.br/?p=37483
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Aleac realiza parceria com o 
Hospital do Amor para a realização 
de exames preventivos em 
servidores da Casa 
 

Para o agendamento dos exames, o 
trabalhador deverá apresentar RG e 
CPF no ambulatório do poder 
legislativo, nos dias 06, 09 e 10 de 
maio. O preventivo do câncer de boca 
será feito nos dias 12 e 13 de maio na 
Aleac, os demais serão realizados no 
Hospital do Amor. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37475 

 
 
 
Gehlen Diniz pede que 
parlamentares federais deem mais 
atenção a BR-364 
 

“Já ouvi diversos parlamentares aqui, 
alguns dizendo que operações de 
recuperações foram iniciadas na BR-
364, outros reclamando da situação 
da Via. A rodovia precisa oferecer 
trafegabilidade, jogar barro nos 
buracos não adianta nada. Ainda não 
foi dada a atenção devida a esse 
problema, então precisamos cobrar a 
participação do governo, mas, 
principalmente, dos parlamentares 
federais”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37469 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37475
http://www.al.ac.leg.br/?p=37469
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Antônia Sales pede mutirão para 
retirada de RG em Tarauacá 
 

Ela também falou sobre a situação 
dos agricultores que vivem em 
Tarauacá e encontram dificuldades 
para tirar a segunda via do RG. De 
acordo com a parlamentar, muitos 
desses trabalhadores têm encontrado 
dificuldades para conseguir, dentre 
outras coisas, empréstimos nos 
bancos, pois seus documentos de 
identificação estão inelegíveis. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37465 

 
 
 
Luiz Gonzaga quer nova comissão 
de parlamentares para irem a 
Brasília tentar mais recursos para a 
BR-364 
 

“Na última quinta-feira tive a 
oportunidade de visitar Cruzeiro do 
Sul, fui de carro para ver a realidade 
da BR-364 e a rodovia se encontra 
muito deteriorada. São vários os 
trechos de difícil acesso. Me chamou 
atenção ver as equipes que estão 
atuando nesses pedaços, encontrei 
várias delas no decorrer da viagem”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37461 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37465
http://www.al.ac.leg.br/?p=37461
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“O local está em condições 
precárias”, afirma Roberto Duarte 
sobre Ramal do Panorama 
 

Ao relatar as dificuldades que os 
moradores daquela comunidade 
enfrentam diariamente, o parlamentar 
cobrou providências urgentes da 
prefeitura de Rio Branco. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37427 

 
 
Alunos da Escola Sesi visitam Aleac 
 
Eles também foram ao Plenário, 
onde receberam a explicação do 
servidor Paulo Luiz sobre a função 
dos deputados estaduais e como 
isso afeta a vida da população. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37415 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37427
http://www.al.ac.leg.br/?p=37415
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Pedro Longo comemora veto de 
comercialização de fogos com 
estampido no Estado 
 

O PL, que é de autoria conjunta do 
parlamentar e da deputada Meire 
Serafim (União Brasil), visa 
especialmente a preservação de 
pessoas idosas, autistas e também os 
animais, que sofrem com os ruídos 
causados pelos artefatos. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37457 

 
 
 
Nenem Almeida volta a pedir que 
governo convoque cadastro de reserva 
da Civil 
 
O parlamentar alega que o Estado se 
encontra mergulhado numa situação 
de insegurança, com uma rotina de 
assaltos, furtos e assassinatos. 
Também voltou a mostrar um vídeo 
com dados sobre crimes cometidos 
no mês de abril. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37455 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37457
http://www.al.ac.leg.br/?p=37455
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Comissões da Aleac recebem ex-
ministro de Ciência e Tecnologia 
 

Clélio Campolina, que estava 
acompanhado do presidente do 
Tibunal de Contas do Estado, 
conselheiro Ronald Polanco e 
também do economista Orlando 
Sabino, explicou aos parlamentares 
as oportunidades de 
desenvolvimento para essa região. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37450 

 
 
 
Jenilson Leite cobra investimentos 
para rede pública de ensino 
 

“A rede de ensino do Acre está 
carente de programas como esse. 
Semana passada visitei algumas 
escolas de Rio Branco e coloquei 
Emenda para a troca do quadro de giz 
para o de vidro. Esse é o máximo de 
avanço que estamos conseguindo ter 
porque aqui no nosso Estado nem os 
professores dispõem de internet, 
quem dirá os alunos”, disse o 
parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37440 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37450
http://www.al.ac.leg.br/?p=37440
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Daniel Zen questiona governo do 
Estado sobre compra de ônibus 
escolares “Dezenas de veículos 
parados debaixo de sol e chuva” 
 

“Estou falando de dezenas de ônibus 
escolares que estão parados, 
debaixo de sol e chuva, criando 
caruncho no telhado. Tem bateria de 
ônibus até sendo roubada. Um 
prejuízo de R$ 2 a R$ 4 mil”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37436 

 
 
 
Edvaldo Magalhães diz que faltou 
planejamento por parte da SEE para 
início do ano letivo na zona rural 
 

“É inadmissível que o ano letivo sofra 
atraso por falta de transporte escolar. 
Isso é inaceitável. Não houve nenhum 
tipo de planejamento. Está faltando 
professores, e tem professor no 
cadastro de reserva e não convoca”, 
disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37431 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37436
http://www.al.ac.leg.br/?p=37431
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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/

