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Comissão de Orçamento da Aleac 
distribui projeto da LDO para o exercício 
de 2023 
 

 A proposta estabelece a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do próximo ano 
para o Estado do Acre. O PL é o que vai 
orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) que será 
enviada para a Aleac nos próximos 
meses. 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38207 

 
 
Jenilson Leite: “O governo do Estado não 
tem cumprido o seu papel e, quando isso 
acontece, o povo sofre” 
 
Para o deputado, falta compromisso do 
governo do Estado com as famílias 
acreanas. “Na saúde, essa questão da 
falta de dipirona e da morte das crianças 
por falta de atendimento adequado é 
uma demonstração da falta de 
compromisso do atual governo. A 
incapacidade da atual gestão para fazer 
com que o serviço público funcione é 
preocupante demais”, complementou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38203 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38207
http://www.al.ac.leg.br/?p=38203
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Antônio Pedro comemora início de 
obras do Hospital Geral de Xapuri 

 
O parlamentar pediu, ainda, ao governo 
do Estado, a construção de um novo 
hospital para o município de Xapuri. 
Segundo ele, o histórico Hospital 
Epaminondas Jácome, que há muito 
tempo foi útil para a população daquela 
cidade, mesmo com os reparos 
paliativos, não está mais dando conta de 
atender a população. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38199 

 
 
Edvaldo Magalhães se solidariza com 
aprovados em concurso do Corpo de 
Bombeiros 
 
O parlamentar falou da necessidade de 
alterar o edital para que mais candidatos 
possam ser convocados. “As vagas em 
vacâncias que estão no edital foram 
apuradas até 2020, o que significa que já 
se passaram dois anos. Ou seja, há mais 
vagas em vacância. Um novo 
levantamento deve ser feito para que 
essa convocação possa ser ampliada”, 
observou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38195 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38199
http://www.al.ac.leg.br/?p=38195
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CCJ distribui e aprova mais de 30 
projetos 
 

Dentre as matérias aprovadas está o PL de n° 
18/22, de autoria do deputado Daniel Zen (PT), 
que proíbe a venda de qualquer tipo de 
medicamento em mercados, supermercados, 
conveniências e estabelecimentos similares no 
Estado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38191 

 
 
Gehlen Diniz destaca avanços no governo 
Gladson 
 
Gehlen pontuou que no período da 
pandemia o governador Gladson Cameli 
foi incansável para assegurar 
atendimento médico para a população, 
não deixando que faltassem insumos 
necessários e também dando ordem para 
a construção de dois hospitais de 
campanha. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38187 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38191
http://www.al.ac.leg.br/?p=38187
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Daniel Zen destaca matérias 
apresentadas por ele 
 

O Projeto de Lei n° 18/22, que proíbe a venda 
de qualquer tipo de medicamento em 
mercados, supermercados, conveniências e 
estabelecimentos similares no Estado, foi uma 
das matérias apresentadas pelo parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38183 

 
 
Roberto Duarte pede melhorias em 
Hospital de Xapuri 
 

“O hospital de lá é um entulho, foi 
construído em 1939, vão fazer uma 
reforma, mas é paliativa, para enxugar 
gelo, jogar dinheiro fora. Como se pode 
reformar um entulho? O local precisa 
oferecer condições necessárias tanto 
para quem trabalha lá, como para quem 
busca atendimento”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38179 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38183
http://www.al.ac.leg.br/?p=38179
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Cadmiel Bomfim pede convocação de 
250 cadastros de reserva dos Bombeiros 
 

Cadmiel reiterou que podem ser 
convocados muito mais do que o número 
previsto no último certame, uma vez que 
dos ativos, muitos bombeiros já 
entraram com pedido para a reserva. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38176 

 
 

Pedro Longo reafirma seu apoio a 
cadastro de reservas do Corpo de 
Bombeiros 

 
A Aleac já aprovou a legislação que 
considera não desclassificados aqueles 
que atingiram as notas necessárias e 
também foram aprovados no Teste de 
Aptidão Física (TAF). Pedro Longo 
reiterou seu total apoio aos aprovados no 
concurso, que pedem um número maior 
de convocados. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38172 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38176
http://www.al.ac.leg.br/?p=38172
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Nenem Almeida cita índice de 
violência no Estado e pede 
convocação de cadastro de 
reservas 
 

“A violência já faz parte da cultura do 
povo acreano. O governador não se 
incomoda, pois é rodeado de 
seguranças. Quando ele quer relaxar 
vai para fora do país. Mas vou seguir 
brigando pelos cadastros de reserva 
e de 15 em 15 dias irei mostrar vídeos 
com novos índices de violência no 
Estado”, disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38168 

 
 
Comissão Especial aprova PEC que 
aproveita agentes socioeducativos na 
Polícia Penal 
 

A medida prevê, ainda, o aproveitamento 
na Polícia Penal de agentes 
penitenciários e socioeducativos 
contratados de forma temporária, com 
mais de cinco anos de efetivo exercício 
contínuo e ininterrupto “através do 
benefício da estabilidade que durará até 
a aposentadoria destes”.  
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38162 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38168
http://www.al.ac.leg.br/?p=38162
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Comissões aprovam auxílio alimentação 
de R$ 422,39 para servidores do ISE 
 

A proposta, que foi aprovada por 
unanimidade, prevê o pagamento no 
valor de R$ 422,39 aos servidores, que 
será pago retroativo desde o mês de 
março. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38158 

 
 
Antonia Sales critica lentidão no 
atendimento do TFD “As pessoas estão 
morrendo na fila” 
 

“A fila do TFD só cresce no Estado, tem 
pacientes esperando há meses, anos, e o 
chamado do TFD não chega. A maioria 
dos pacientes são diagnosticados com 
câncer, como é o caso dessa senhora de 
Feijó. Fico muito preocupada com essa 
lentidão do TFD, não resolvem a situação. 
Estou falando de pessoas carentes que 
querem salvar suas vidas”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38154 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38158
http://www.al.ac.leg.br/?p=38154
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Pedro Longo cria emenda que beneficia 
mais de 500 profissionais de formação 
da SEE 
 

Pedro Longo também destacou a 
importância do Projeto de Lei nº 71, de 
autoria do Poder Executivo, que cria a 
ação governamental destinada a 
garantir, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE), a efetiva 
continuidade do Programa de Inovação 
Educação Conectada. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38150 

 
 
Neném Almeida diz que bebês 
morreram por falta de remédios básicos 
“Pare de dançar governador, vá 
trabalhar” 
 

O deputado criticou, ainda, o descaso do 
governo do Estado com a saúde pública 
do Acre. “Imaginem perder um filho de 
maneira irresponsável e criminosa. Foi 
isso que o atual governo fez com aquelas 
dez crianças que morreram por falta de 
remédio básico que se compra em 
qualquer farmácia. Para dançar o 
governador é bom, para viajar também, 
mas para cuidar das famílias acreanas ele 
não presta”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38146 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38150
http://www.al.ac.leg.br/?p=38146
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PEC que efetiva servidores do ISE é 
aprovada na Aleac 
 

A proposta coloca o Instituto 
Socioeducativo do Acre no rol de 
instituições que fazem parte Secretaria 
de Estado de Segurança Pública (Sejusp). 
Prevê também o aproveitamento na 
Polícia Penal de agentes penitenciários e 
socioeducativos contratados em regime 
temporário, com mais de cinco anos de 
efetivo exercício contínuo e ininterrupto 
“através do benefício da estabilidade que 
durará até a aposentaria destes”.   
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38143 

 
 
Jenilson Leite critica governo por 
desabrigar mais de 100 famílias 
 

“O deputado Neném Almeida apresentou 
um vídeo em que o governador falou que 
faria casas populares e, ao mesmo 
tempo, vimos um segundo vídeo onde 
109 famílias que ocuparam uma área de 
propriedade do governo foram retiradas 
de suas casas por um policiamento 
ostensivo. Isso é uma vergonha de um 
governo que perdeu o rumo”, criticou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38139 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38143
http://www.al.ac.leg.br/?p=38139
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Edvaldo Magalhães critica despejo de 
famílias no Defesa Civil 
 

“O governador vai completar quatro 
anos de governo e a única moradia que 
ele entregou foi a casinha do papai Noel, 
que ficou 15 dias montada na praça, mas 
está tirando o sonho de moradia de mais 
de 100 famílias. Elas não estão sendo 
desalojadas de uma propriedade privada, 
mas de um terreno público de menos de 
dois hectares de terra”, protestou o 
parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38135 

 
 
Gehlen Diniz destaca PEC que prevê 
efetivação de servidores do ISE 
 

O parlamentar citou o poeta Augusto dos 
Anjos, ao fazer uma comparação em 
relação aos policiais penais, que já 
buscaram apoio no Legislativo para a 
categoria no passado, mas atualmente 
criticam deputados que são favoráveis à 
aprovação da PEC que beneficia 
provisórios do ISE. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38131 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38135
http://www.al.ac.leg.br/?p=38131
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Roberto Duarte destaca reivindicações 
dos servidores da Saúde de Cruzeiro do 
Sul 
 

“Eles estão suplicando o apoio dos 
deputados, uma vez que pedem 
melhorias para a categoria. Disseram que 
estão tentando tratar com a prefeitura a 
insalubridade, também reformulação do 
PCCR, perdas salariais, melhorias nas 
condições de trabalho e um auxilio-saúde 
no valor de R$ 500”, disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38125 

 
 
Aleac: 60 anos de história e trabalho 
pelo Acre 
 
No dia 15 de junho a Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac) completa 60 
anos de criação e muito trabalho. É no 
Poder Legislativo que são criadas, 
modificadas, discutidas e aprovadas as 
leis que mudam a vida da população para 
melhor. Tudo feito pensando em 
representar os interesses de cada 
cidadão acreano.  
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38116 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38125
http://www.al.ac.leg.br/?p=38116
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Aleac realiza sessão solene em 
homenagem ao centenário do 
nascimento do Mestre Gabriel 
 
José Gabriel da Costa nasceu no dia 10 de 
fevereiro de 1922, no município de 
Coração de Maria, Bahia. Ele trabalhou 
em diferentes seringais do Acre, 
Rondônia e também na Bolívia, onde 
conheceu o chá Hoasca (ayahuasca), em 
abril de 1959. 
 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38210 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38210
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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/

