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Antonia Sales critica obra da pista do 
aeroporto de Marechal Thaumaturgo 
“De péssima qualidade” 
 

A emedebista cobrou do Ministério 
Público Estadual (MPE), mais atenção às 
empresas que ganham licitação. “A pista 
que era para ter capacidade para 8 
toneladas, tem apenas para 2. O MP 
precisa investigar essas empresas que 
ganham licitação do governo para fazer 
um serviço porco desse. O material que 
foi colocado lá é de péssima qualidade, 
isso é um absurdo”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37932 

 
 
Edvaldo Magalhães celebra início do 
Curso de Formação de soldados da PM 
 

“Aqui, nos nossos debates sobre esse 
tema, houve colegas parlamentares que 
nos questionaram profundamente com 
relação a convocação desses jovens, 
homens e mulheres. Ouvi alguns 
afirmarem que estávamos criando falsas 
expectativas, mas persistimos e 
vencemos”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37928 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37932
http://www.al.ac.leg.br/?p=37928
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Jonas Lima comenta denúncias de 
retirada de máquinas de prefeituras 
 
“Essa questão de uma possível 
perseguição do governador aos prefeitos 
é grave. Essas máquinas são do Estado e 
o Estado representa o povo. Essa atitude 
está apontando que o prefeito que não 
apoiar o governador estará fora dos 
investimentos do Acre, e isso é absurdo 
demais”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37924 

 
 
Pedro Longo destaca convocação de 209 
novos professores 
 
O parlamentar disse que mesmo diante 
da crise, o governo do Estado encontrou 
alternativas que permitiram a 
convocação de integrantes dos cadastros 
de reservas das mais diversas áreas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37920 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37924
http://www.al.ac.leg.br/?p=37920
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Nenem Almeida denuncia merenda 
estragada na rede pública de 
ensino 
 

O parlamentar alega que tem recebido 
denúncias de pais de alunos das escolas 
Heloísa Mourão Marques e Georgete 
Eluan Kalume, afirmando que seus filhos 
estariam apresentando problemas 
intestinais, devido a presença de 
bichinhos na merenda escolar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37913 

 
 
Jenilson Leite volta a cobrar resposta do 
governo a produtores rurais 
 
“O executivo ficou de responder isso e até 
hoje nada de resposta. Nem recuperação 
de pontes, mecanização de produção, 
nada foi dito ou previsto. O Estado precisa 
ter orçamento para o setor de produção, 
pois atualmente não tem. Se não é feito o 
devido investimento, continuamos na 
condição de baixa produtividade”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37916 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37913
http://www.al.ac.leg.br/?p=37916
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Roberto Duarte fala sobre insegurança 
no Estado 
 

Duarte destacou que faltam políticas 
públicas voltadas para a geração de 
emprego e renda. Disse, ainda, que o 
Estado já não consegue manter o 
controle da segurança. Ele também 
comemorou a formação de uma turma 
de policiais militares, e a aula inaugural 
de outra, ocorrida na manhã de hoje. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37907 

 
 
Aleac realiza Audiência Pública para 
apresentar curso superior de Processos 
Escolares do IFAC 
 

Além dos deputados estaduais, a 
audiência pública contou com a 
participação dos alunos, professores, 
diretores do Ifac. Também estiveram 
presentes, representantes da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE), da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag) e sindicatos relacionados à área 
educacional. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37900 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37907
http://www.al.ac.leg.br/?p=37900
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José Bestene destaca avanços apesar 
da pandemia 
 

O parlamentar seguiu dizendo que o Acre 
foi o único estado onde não faltou 
oxigênio no período mais crítico da 
pandemia, ajudando, inclusive, o 
Amazonas. Citou também os avanços 
obtidos na Saúde, onde foram 
construídos hospitais de campanha que 
seguem com atendimento, e também o 
aumento de leitos de UTI. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37892 

 
 

Antonia Sales enaltece produção rural 
de Mâncio Lima 

 
“Sempre ando por esses locais visitando 
o povo e percebo que com o passar do 
tempo a vida melhorou, cada gestor 
deixou sua marca e, atualmente, tem um 
prefeito lá administrando a cidade, o 
Isaac Lima, que, ao lado do seu irmão 
Jonas Lima, tem investido muito no setor 
rural”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37888 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37892
http://www.al.ac.leg.br/?p=37888
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Roberto Duarte questiona medida 
do MPF referente às leis de sua 
autoria 
 

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 

 
 
Antônio Pedro parabeniza Jonas Lima 
por incentivar produção rural 
 

O deputado Antônio Pedro usou seu 
tempo de discurso durante sessão da 
última terça-feira (31), para falar sobre a 
visita que fez a municípios do Juruá. Ele 
parabenizou o deputado Jonas Lima por 
estar constantemente defendendo a 
produção rural em Mâncio Lima. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37885 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37809
http://www.al.ac.leg.br/?p=37885
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Pedro Longo parabeniza Mâncio Lima e 
pede melhorias das ruas na capital 
 

O parlamentar também chamou a 
atenção do prefeito da capital, Tião 
Bocalom, pelas péssimas condições das 
ruas da cidade. Ele pede que 
providências sejam tomadas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37881 

 
 
Nenem Almeida pede convocação de 
cadastro de reserva da Civil 
 

Durante sessão da última terça-feira (31), 
o deputado Nenem Almeida (Podemos) 
apresentou um vídeo com dados sobre o 
índice de violência no Estado, no mês de 
maio. O parlamentar voltou a pedir que o 
governador Gladson Cameli (PP) 
convoque o cadastro de reserva da 
Polícia Civil. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37877 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37881
http://www.al.ac.leg.br/?p=37877
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Jenilson Leite questiona retirada de 
máquinas que operavam em ramais de 
Acrelândia e Epitaciolândia 
 

Para Jenilson Leite, a denúncia é grave e 
traz elementos fortes de que está 
havendo perseguição por parte do 
governo do Estado.  
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37873 

 
 
Jonas Lima destaca festividades em 
comemoração aos 45 anos de Mâncio 
Lima e investimentos no município 
 

O deputado Jonas Lima (PT) destacou na 
sessão ordinária da última terça-feira 
(31), as festividades do aniversário de 45 
anos de Mâncio Lima, realizadas durante 
toda a semana passada. O parlamentar 
elogiou a programação realizada pela 
prefeitura da cidade para comemorar os 
45 anos de emancipação do município. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37870 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37873
http://www.al.ac.leg.br/?p=37870
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“Mâncio Lima é exemplo de produção 
agrícola”, diz Edvaldo Magalhães 
 

O parlamentar que se fez presente nas 
festividades de aniversário do 
município, comemorado no último dia 
(30), disse que Mâncio Lima é exemplo 
de produção agrícola, com base na 
Agricultura Familiar. Para o 
oposicionista, a decisão de fortalecer a 
Agricultura Familiar na cidade mudou a 
vida da população. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=37866 

http://www.al.ac.leg.br/?p=37866
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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/

