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Aleac aprova PEC que indeniza 
servidores demitidos sem justa causa do 
Detran e Saneacre 
 

Os deputados estaduais aprovaram 
durante sessão extraordinária na tarde 
da quarta-feira (29), a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), de nº 
4/2022, de autoria do deputado Pedro 
Longo (PDT), que cria uma indenização 
extraordinária aos servidores 
temporários do Detran/AC, em virtude 
da rescisão imotivada do contrato de 
trabalho. A proposta foi aprovada com 
uma emenda aditiva de autoria do 
deputado Edvaldo Magalhães (PC do B), 
que estende o benefício também aos 
servidores do antigo Departamento de 
Águas e Saneamento (Depasa), atual 
Saneacre. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38312 

 
 
Antônio Pedro pede contratação de 
técnicos agrícolas para auxiliar 
pequenos produtores 
 
O deputado Antônio Pedro (União Brasil) 
apresentou na sessão de quarta-feira 
(29), na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), uma indicação solicitando da 
Secretaria de Estado de Produção e 
Agronegócio (Seapa), a contratação de 
mais técnicos agrícolas. “Essa é uma 
necessidade urgente. As coisas estão 
difíceis para quem produz no Acre, as 
pessoas precisam de uma assistência, de 
um suporte. Peço ao secretário de 
Produção que seja sensível a essa 
reinvindicação”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38309 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38312
http://www.al.ac.leg.br/?p=38309
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Jenilson Leite manifesta apoio aos 
terapeutas ocupacionais que 
reivindicam vagas em concurso da saúde 

 
“Me entristece saber que o governo 
abriu um concurso e não disponibilizou 
vagas para essa área que tanto foi 
massacrada na pandemia. Assim como os 
fisioterapeutas, os terapeutas 
ocupacionais foram para a linha de frente 
da pandemia, eles ajudaram a intubar, a 
aspirar, fizeram a diferença nas nossas 
UTIs, e lutaram contra um vírus num 
momento em que não havia nem 
vacina”, enfatizou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38305 

 
 
Pedro Longo destaca aprovação de PEC 
que indeniza servidores demitidos sem 
justa causa do Detran e Saneacre 
 
O deputado Pedro Longo (PDT) usou seu 
tempo na tribuna, na sessão de quarta-
feira (29), para destacar a aprovação de 
duas Propostas de Emenda à Constituição 
(PECs) durante reunião da Comissão 
Especial. Uma das propostas é a PEC 
4/2022, que cria uma indenização 
extraordinária aos servidores 
temporários do Detran/AC, em virtude da 
rescisão imotivada do contrato de 
trabalho. O mesmo benefício será 
estendido aos servidores temporários do 
antigo Depasa, atual Saneacre, através de 
uma emenda aditiva apresentada pelo 
deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38303 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38305
http://www.al.ac.leg.br/?p=38303
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Roberto Duarte cobra do governo 
do Estado convocação de cadastro 
de reserva da Polícia Civil 
 

O deputado Roberto Duarte 
(Republicanos) discorreu na sessão de 
quarta-feira (29), na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), sobre o 
cadastro de reserva da Polícia Civil. O 
parlamentar frisou que a convocação dos 
aprovados foi um compromisso feito por 
ele em 2018. “Ajudei a elaborar um 
termo de compromisso em 2018 e, desde 
então, tenho me mantido firme nessa 
luta.  Temos hoje, na Aleac, um grupo dos 
aprovados nesse concurso e eles 
novamente vieram pedir o nosso apoio, 
contem com a gente”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38299 
 

 
 
Comissão Especial da Aleac aprova PEC 
que indeniza servidores demitidos sem 
justa causa do Detran e Saneacre 
 
Os deputados estaduais, membros da 
Comissão Especial, aprovaram na manhã 
da última quarta-feira (29), duas 
Propostas de Emenda à Constituição 
(PEC), que se encontravam na pauta de 
votação da semana, ambas de autoria do 
deputado Pedro Longo (PDT). Uma delas, 
é a PEC 4/2022, que cria uma indenização 
extraordinária aos servidores temporários 
do Detran/AC, em virtude da rescisão 
imotivada do contrato de trabalho. A 
proposta recebeu uma emenda aditiva de 
autoria do deputado Edvaldo Magalhães 
(PC do B), que estende o benefício 
também aos servidores do antigo Depasa, 
atual Saneacre. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38297 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38299
http://www.al.ac.leg.br/?p=38297
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Daniel Zen pede vagas para cadastro de 
reserva de terapeutas ocupacionais 
 
O líder do Partido dos Trabalhadores 
(PT), na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Daniel Zen, falou 
durante sessão ordinária da quarta-feira 
(29) sobre a necessidade de ter vagas 
para cadastro de reserva no concurso 
previsto pela Secretaria de Estado de 
Saúde (Sesacre), para terapeutas 
ocupacionais. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38293 

 
 
Edvaldo Magalhães destaca Emenda de 
sua autoria que beneficia ex-servidores 
do Depasa 
 

A PEC n° 4/22 insere o artigo 41 no Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com o objetivo de criar uma 
indenização extraordinária aos 
servidores temporários do DETRAN/AC, 
em virtude da rescisão motivada do 
contrato de trabalho. Com a Emenda 
apresenta por Magalhães, também 
receberão a garantia de indenização de 
um salário mínimo por cada ano 
trabalhado, os servidores do 
Departamento Estadual de Água e 
Saneamento do Acre (Depasa), atual 
Saneacre. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38290 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38293
http://www.al.ac.leg.br/?p=38290
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Jonas Lima pede do governo mais 
atenção ao setor produtivo 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
manhã da quarta-feira (29), o deputado 
Jonas Lima (PT) cobrou do governador 
Gladson Cameli (PP) mais atenção ao 
setor produtivo do Estado. Ele alega que 
até o presente momento, nenhuma 
máquina foi enviada para restaurar 
pontes e ramais em Mâncio Lima e 
proximidades. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38286 

 
 

Jenilson Leite: “O atual governo do 
Estado perdeu as condições de cuidar 
dos problemas do povo acreano” 

 
O deputado Jenilson Leite (PSB) disse na 
sessão da terça-feira (28), que as 
dificuldades que a população acreana 
enfrenta atualmente são reflexo da 
‘incapacidade’ do atual governo de 
resolver os problemas. Ainda segundo o 
parlamentar, o governo do Estado 
perdeu as condições de cuidar dos 
problemas do povo acreano. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38284 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38286
http://www.al.ac.leg.br/?p=38284
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Roberto Duarte cobra resposta do 
governo do Estado sobre óbitos de 
bebês 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
manhã da terça-feira (28), o deputado 
Roberto Duarte (Republicanos) cobrou 
do governo do Estado respostas sobre a 
morte de 13 crianças no Pronto Socorro 
da capital. Todos os óbitos foram 
decorrentes do surto de síndrome 
respiratória que tem afetado, 
principalmente, crianças em todo o Acre. 
Segundo o parlamentar, a saúde pública 
do Estado está à deriva, completamente 
abandonada. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38277 

 
 
Jonas Lima volta a criticar falta de 
investimento do governo do Estado no 
setor rural “É vergonhoso” 
 

O deputado Jonas Lima (PT) voltou a falar 
na sessão desta terça-feira (28), da falta 
de investimento do governo do Estado no 
setor produtivo do Acre. Ao citar a feira 
rural que participou no interior de São 
Paulo, na semana passada, o parlamentar 
frisou que o Acre está longe de ser 
exemplo nesse segmento. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38275 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38277
http://www.al.ac.leg.br/?p=38275
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Pedro longo tranquiliza concursados do 
ISE “O certame terá um seguimento 
célere” 
 

Em pronunciamento na sessão de terça-
feira (28), na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo 
(PDT) falou dos encaminhamentos feitos 
pelo governo do Estado acerca de alguns 
segmentos de concurseiros que estão 
tentando alcançar o serviço público. O 
parlamentar destacou a reunião 
realizada mais cedo com um grupo de 
aprovados no concurso do Instituto 
Socioeducativo do Acre (ISE) que, 
segundo ele, estão preocupados com o 
andamento do tema. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38273 

 
 
CCJ aprova PL que institui o Programa de 
Auxílio às Crianças e Adolescentes 
órfãos em consequência do feminicídio 
 

Os deputados que compõem a Comissão 
de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), se reuniram 
na manhã da última terça-feira (28), para 
apreciar e votar os projetos que se 
encontravam na pauta da semana. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38271 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38273
http://www.al.ac.leg.br/?p=38271
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Maria Antônia lamenta falecimento de 
fundadora do Morhan 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
manhã da terça-feira (28), a deputada 
Maria Antônia (PP) falou sobre a Moção 
de Pesar que apresentou pelo 
falecimento de Terezinha Prudêncio, 
uma das fundadoras do Movimento de 
reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38268 

 
 
Edvaldo Magalhães fala sobre solução 
para famílias ocupantes de área pública 
na Defesa Civil 
 

Durante sessão ordinária realizada na 
terça-feira (28), o deputado Edvaldo 
Magalhães (PCdoB) falou sobre a 
situação dos ocupantes de uma área de 
terra localizada no bairro Defesa Civil, 
que foram à Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac) pedir apoio dos deputados 
para não serem despejados de suas 
casas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38266 
 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38268
http://www.al.ac.leg.br/?p=38266
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Gehlen Diniz lamenta realocamento de 
emendas que serviriam para Sena 
Madureira 
 

O líder do Progressistas na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), deputado 
Gehlen Diniz, lamentou pelo fato de que 
emendas destinadas por ele para Sena 
Madureira, no valor de R$ 40 mil, tenham 
que ser realocadas para outro local, uma 
vez que a prefeitura do município não 
cumpriu os requisitos legais para receber 
o montante. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38263 

 
 
Antônio Pedro destaca 1° Xapuri Rural 
Show 
 

O deputado Antônio Pedro (União Brasil) 
falou em seu discurso durante sessão 
ordinária da terça-feira (28), sobre a 
Xapuri Rural Show, a 1° edição da Feira 
Agropecuária de Xapuri. O parlamentar 
destacou o sucesso da festa que 
movimentou o comércio local. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38239 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38263
http://www.al.ac.leg.br/?p=38239


 

 

NOTÍCIAS 

 

 
 
Aleac promove palestra sobre as 
condutas vedadas aos Agentes Públicos 
em ano de eleição 
 

Essa iniciativa da Aleac vem sendo 
adotada desde o início do ano, quando 
foram realizados vários ciclos de 
palestras referentes ao tema. O 
presidente do Parlamento Acreano, 
deputado Nicolau Júnior (Progressistas), 
destacou a importância do evento. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38235 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38235
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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/

