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Deputados aprovam LDO 2023 com 
aumento nos percentuais dos poderes, 
Aleac permanece 5,3% 
 

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) 
aprovou durante sessão extraordinária 
desta quarta-feira (13), a última sessão 
deliberativa antes do recesso 
parlamentar, mais de 20 matérias que se 
encontravam na pauta de votação. 
 
Dentre elas, a versão definitiva da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) que faz a 
projeção de receitas e gastos do Estado 
para 2023. O texto base foi aprovado 
com emendas. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38436 

 
 
Antônia Sales pede melhorias em 
tratamentos voltados para a mulher no 
Estado 
 
“Quando nós mulheres vemos um 
parlamentar ocupar a Tribuna para falar 
dos problemas de saúde que nos atingem 
ficamos felizes. Quem dera os nossos 
gestores tivessem como prioridade 
melhorar a situação da mulher no que se 
refere à sua saúde”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38430 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38436
http://www.al.ac.leg.br/?p=38430
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Luiz Gonzaga faz alerta sobre 
paralisação de obras do Dnit no Estado 

 
Gonzaga pontuou que, dentre as obras 
que mais serão prejudicadas, estão as da 
BR-364 e a BR-317, que dão acesso ao 
Juruá e Alto Acre, respectivamente. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38426 

 
 
Maria Antônia destaca liberação de 
emendas para Rodrigues Alves 
 
O montante será utilizado para a 
aquisição de oito motocicletas, dois 
barcos e quatro motores de rabeta, que 
serão utilizados em ações de combate às 
endemias, não somente na cidade, mas 
em municípios vizinhos. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38423 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38426
http://www.al.ac.leg.br/?p=38423
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Deputado Jenilson Leite destaca 
visita à regional do Calafate 
 

O deputado disse que durante a visita 
pode constatar a insatisfação dos 
moradores com o atual governo. “Fui 
muito bem recebido pelos moradores do 
Calafate e isso me deixa muito feliz. Mas 
saí bastante preocupado de lá, pois ouvi, 
tanto dos moradores quanto dos 
comerciantes locais, muitas 
reclamações. Os serviços públicos não 
funcionam como deveriam, estão 
precários, sobretudo, nas áreas da saúde 
e educação”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38420 

 
 
Daniel Zen destaca audiência pública que 
discutiu LDO 
 
O oposicionista falou, ainda, da 
necessidade de reforçar, inclusive, o 
orçamento para áreas como esporte, 
cultura e produção. “Esse debate faremos 
no final do ano, na discussão da LOA. Nós 
precisamos dar continuidade a esse 
debate sobre o reforço do orçamento 
para algumas áreas como a saúde da 
mulher, por exemplo, ao combate à 
violência contra a mulher. Também da 
saúde mental que atualmente tem uma 
condição muito ruim”, complementou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38417 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38420
http://www.al.ac.leg.br/?p=38417
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Neném Almeida diz que secretário de 
Bocalom tem preconceito com bairros 
pobres 
 
O parlamentar criticou, ainda, a atuação 
do Secretário Municipal de Zeladoria de 
Rio Branco, Joabe Lira. “Esse cidadão tem 
preconceito, discriminação, raiva, birra 
com o bairro Cadeia Velha. É lamentável 
a forma como Joabe trata aqueles 
moradores. Acho que depois que esses 
secretários assumem eles se acham 
deuses, só pode”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38412 

 

 
 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 é 
discutida em audiência pública na Aleac 
 

O projeto que foi distribuído para análise 
e emissão de parecer da Comissão de 
Finanças e Orçamento, no mês de junho, 
é que vai orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), baseado nas 
diretrizes, objetivos e metas de médio 
prazo da administração pública. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38396 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38412
http://www.al.ac.leg.br/?p=38396


 

 
 

NOTÍCIAS 

 

 

 
 
Policiais Civis são homenageados em 
sessão solene na Aleac 
 

Na manhã desta quinta-feira (14) foi 
realizada uma sessão solene em alusão 
ao Dia Estadual do Policial Civil, 
comemorado no próximo dia 19. A 
solenidade é fruto de um requerimento 
apresentado pelo deputado José Luís 
Tchê (PDT). 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=38459 

http://www.al.ac.leg.br/?p=38459
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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/

