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Antonia Sales parabeniza secretário 
de Saúde por descentralizar as 
cirurgias “Essa atitude enche o povo 
de esperança” 
 
Ainda de acordo com Antonia Sales, 
as primeiras ações de Pedro Pascoal 
na Sesacre indicam que ele está no 
caminho certo. “Me enche de 
esperança o desejo dele de fazer uma 
gestão dinâmica e descentralizada”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39996 

 
 
Adailton Cruz é eleito presidente 
da Comissão de Saúde na Aleac 
 
Escolhido para presidir a Comissão 
de Saúde na Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac), o deputado Adailton 
Cruz (PSB) agradeceu aos demais 
deputados por confiarem a ele a 
presidência.  
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39989 
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Marcus Cavalcante pede providências 
para BR-364 
 
“A situação da BR-364 é lastimável. 
Quem conhece essa estrada sabe 
que é uma tortura passar ali, carros 
quebram. A gente sai, mas não sabe 
se chega ao destino final. Que nossa 
bancada federal fique atenta a isso. 
Espero que daqui uns 3 meses, ao 
final do inverno amazônico, algo seja 
feito”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39985 

 
 
Edvaldo Magalhães volta a relatar 
situação da pista de Jordão: “Não é 
um crime apenas com o erário, é 
com a comunidade” 
 
O parlamentar disse ainda que em 
breve irá ao Jordão para averiguar de 
perto a situação da pista. “Eu torço 
para que o presidente do Deracre, 
Petrônio Antunes, dê um pulinho ali 
no Jordão antes da nossa ida para 
observar o crime que está sendo 
cometido com aquela comunidade. 
Não é apenas com o erário, não, é 
com a comunidade”, enfatizou. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39979 
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Afonso Fernandes diz que pautará seu 
mandato na defesa de projetos que 
garantam o desenvolvimento do Estado 
 
“Nós não podemos esquecer que 
passamos por uma pandemia que 
deixou marcas profundas nas cidades 
do mundo inteiro. Nós ainda estamos 
nos reerguendo, e por este motivo, 
precisamos diariamente discutir 
propostas nesta Casa que estejam 
voltadas ao desenvolvimento do Acre 
e a melhoria da qualidade de vida das 
famílias acreanas”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39975 

 
 
Tanizio Sá pede instalação de 
armazém da Cageacre em Sena 
Madureira 
 
O parlamentar também falou sobre a 
indicação que apresentou solicitando 
a instalação de um posto do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), nos municípios de Santa 
Rosa do Purus, Manoel Urbano e 
Sena Madureira. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39961 
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Maria Antônia pede instalação de 
aparelho de hemodinâmica no 
Hospital do Juruá 
 
Dentre as indicações apresentadas 
por Maria Antônia, está a da 
implantação de serviços de 
cardiologia e neurologia no Hospital 
do Juruá, em Cruzeiro do Sul. 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39951 

 
 
Pedro Longo vai presidir Comissão 
de Serviço Público da Aleac 
 
A notícia foi dada pelo próprio 
parlamentar durante a sessão desta 
quinta-feira (9). Longo frisou ainda 
que a decisão foi tomada de forma 
consensual entre os deputados 
durante reunião realizada na última 
quarta-feira (8). 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39952 
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Gilberto Lira destaca indicações 
para Sena Madureira 
 
O deputado também pediu o aumento 
do número de postos para retirada da 
Carteira de Identidade em Sena 
Madureira, visto que atualmente, o 
documento só pode ser emitido na 
delegacia da cidade, o que limita muito a 
quantidade. Outra solicitação é para a 
instalação de uma unidade da 
Organização em Centros de Atendimento 
(OCA). 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39947 

 
 
Michelle Melo apresenta carta de 
Compromisso da 16ª da Aleac 
 
A parlamentar frisou ainda que a 
sociedade tem o desejo de acreditar 
em suas instituições, acreditar que a 
democracia e o voto livre realmente 
têm significativo impacto na qualidade 
do poder público. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39943 
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Calegário sugere criação de Frente 
Parlamentar de Combate à Corrupção 
 
O parlamentar sugeriu, ainda, a 
criação de uma Frente Parlamentar 
de Combate à Corrupção na Aleac. 
“Essa frente é tão importante quanto 
à do Corporativismo”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39923 

 
 
Michelle Melo comemora pelo Acre 
possuir profissionais da Saúde 
como parlamentares 
 
A parlamentar também destacou que 
o mesmo ocorre na Secretaria de 
Estado de Saúde (Sesacre), uma vez 
que o secretário Pedro Pascoal é 
médico. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39919 
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Gene Diniz reafirma compromisso 
com o povo acreano “Não vou 
decepcionar vocês” 
 
Gene Diniz também fez elogios à 
Polícia Militar do Estado. “Passei 20 
anos da minha vida nessa instituição. 
Tenho muito orgulho de fazer parte da 
PM, uma instituição honrada, a mais 
honesta do Brasil. Merece todo o 
nosso reconhecimento e respeito”, 
complementou. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39913 

 
 
Arlenilson Cunha agradece votos e 
destaca desempenho do Iapen 
 
 
“Em meu primeiro discurso, quero 
agradecer pelos mais de cinco mil 
votos recebidos dos acreanos e 
reafirmar meu compromisso em 
continuar lutando, defendendo e 
ajudando no desenvolvimento do 
nosso Estado”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39910 
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Eduardo Ribeiro agradece Petecão por 
convite para assumir presidência 
municipal do PSD 
 
“É com muita alegria que recebi do 
meu amigo e líder senador Petecão a 
missão de assumir a presidência 
municipal do nosso Partido Social 
Democrático. Me sinto honrado e 
motivado a fazer um bom trabalho”. 
 
Link da matéria completa: 
 http://www.al.ac.leg.br/?p=39907 

 
 
Adailton Cruz destaca importância 
de investimentos na saúde 
 
O parlamentar disse, ainda, que os 
trabalhadores em saúde precisam ser 
mais valorizados. “De hoje em diante, 
vamos lutar por uma saúde forte, 
valorizada e respeitada”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39900 
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Tanízio Sá lamenta falecimento da 
esposa de Nabor Júnior 
 
O parlamentar também adiantou que 
na sessão de amanhã vai apresentar 
um requerimento solicitando a 
presença de uma unidade do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) para atender os municípios 
do Jordão, Santa Rosa e Manoel 
Urbano. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39897 

 
 
Edvaldo Magalhães alerta governo 
sobre ‘folga fiscal’ “É a janela de 
oportunidade para o governador e 
sua equipe” 
 
“A folga fiscal que a proposta prevê, 
dará ao governador a oportunidade 
de resolver uma série de questões, 
dentre elas, a convocação de 
concursos da saúde e educação. Se o 
governo quiser, ele pode fazer isso, 
pode fazer inclusive, a convocação 
dos aprovados nos concursos, dos 
cadastros de reserva e realizar ainda 
novos concursos”, observou. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39893 



 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
Maria Antônia apresenta 
indicações na área da saúde 
 
Uma das indicações apresentadas 
pela parlamentar é para que o 
governo, através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Acre (Sesacre), 
instale um centro multidisciplinar para 
autistas no município de Brasileia. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39888 

 
 
Pedro Longo convida deputados a 
fazerem parte da Frencoop 
 
A Frencoop é formada por deputados 
e senadores que abraçaram a causa 
cooperativista. Fundada em 1986, o 
grupo tem a missão de contribuir para 
o aperfeiçoamento do marco 
regulatório de interesse do Sistema 
Cooperativista Brasileiro. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39885 
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Pablo Bregense demonstra 
preocupação com possível crise na 
agricultura familiar 
 
Pablo Bregense sugeriu, ainda, a 
realização de uma audiência pública 
para debater o tema com os setores 
envolvidos. “O Poder Legislativo não 
pode ficar de braços cruzados. 
Precisamos fazer uma audiência 
pública para discutir essa situação 
com todos os setores competentes”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39870 

 
 
Tadeu Hassem demonstra 
preocupação com aumento de 
mortes violentas em Brasiléia 
 
O parlamentar disse que é necessário que a 
Secretaria de Segurança do Estado atue de 
maneira preventiva para diminuir os altos 
índices de violência no Estado. “Essa questão 
da segurança é algo que preocupa demais. Não 
falo apenas das mortes, mas, dos roubos, 
assaltos e furtos”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39862 



 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
Gilberto Lira reafirma compromisso 
com o povo do Acre “Contem 
comigo sempre” 
 
“Vamos nos esforçar para principalmente 
valorizar os nossos trabalhadores. Sou 
músico e professor, conheço bem as 
dificuldades que essas duas categorias 
enfrentam. Na pandemia, os músicos 
foram os primeiros a parar e passaram por 
muitas dificuldades. Isso precisa mudar”, 
disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39838 

 
 
Adailton Cruz almeja presidência 
da Comissão de Saúde na Aleac 
 
“Quero externar aqui o meu desejo 
com relação à composição das 
comissões. Peço o apoio aos pares 
para que eu possa compor a 
Comissão de Saúde. Seria uma honra 
presidir a comissão de uma área que 
eu sempre defendi”, pediu. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39841 



 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
“Não tenho cores partidárias, o 
meu projeto é gente”, diz deputada 
Michelle Melo 
 
“Fiz um compromisso com os meus 
eleitores de que faria uma política 
simples, mas, sincera. Simples, mas 
transparente para que eles se sintam 
de fato representados nesta Casa. 
Esse foi o meu compromisso e estou 
reiterando ele aqui. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39835 

 
 
“Se tirarmos os comissionados que 
estão nos auxiliando, como vamos 
trabalhar? ”  
 
“Vou falar como líder do MDB. Sobre 
os cargos comissionados, eles 
também são muito necessários. Aqui 
mesmo, hoje, se tirarmos os 
comissionados que estão nos 
auxiliando, como vamos trabalhar? 
Precisamos descer do palanque, não 
é mais necessário discutir quantidade 
de votos recebidos, acabou a eleição 
e é o momento de nos unirmos pelo 
melhor do Acre”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39829 



 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
Maria Antônia pede unidade de 
IML no Alto Acre 
 
A parlamentar também apresentou 
uma indicação solicitando a 
implantação de uma unidade do IML 
no Alto Acre. Ela alega que quando 
acontece uma morte violenta na 
região, o corpo precisa ser 
transportado para Rio Branco, para 
só então ser analisado por um médico 
legista. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39824 

 
 
Calegário pede convocação de 
Donadoni na Aleac para esclarecer 
nomeação de esposa 
 
O deputado destacou, ainda, a 
importância da vinda de Donadoni ao 
parlamento acreano. “Talvez essa 
seja a oportunidade de ampla defesa, 
antes de tudo, zelando pela 
moralidade”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39819 
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Afonso Fernandes diz que 
deputados precisam honrar carta 
branca dada pelos acreanos 
 
Durante sessão ordinária na Aleac, o 
deputado Afonso Fernandes (PL) 
disse que os parlamentares precisam 
honrar a carta branca que os 
acreanos lhes ofereceram. Pontuou 
também que o Acre precisa investir 
no desenvolvimento econômico. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39815 

 
 
Emerson Jarude pede mais 
transparência no portal da Aleac 
 
Jarude disse ainda ser contra uma 
nova reforma administrativa por parte 
do governo, uma vez que isso acaba 
“inchando” a máquina pública. Ele 
destaca que o executivo precisa 
investir no servidor público e na 
economia. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39811 
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Edvaldo Magalhães demonstra 
preocupação com nova reforma 
administrativa do governo 
 
O parlamentar relembrou que o 
governo já havia encaminhado uma 
reforma “no apagar das luzes” no final 
da legislatura passada com o 
argumento de que era uma proposta 
‘enxuta’ que valorizava a carreira e a 
técnica para poder dar uma 
performance melhor para o governo 
do Estado. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39806 

 
 
Eduardo Ribeiro afirma que vai 
honrar votos recebidos e seus pais 
com mandato produtivo 
 
“Uso a tribuna para expressar minha 
gratidão a Deus pela oportunidade de 
representar e defender os interesses 
dos acreanos. Reafirmo meu 
compromisso com as minorias e me 
sinto honrado em estar nesta Casa, 
que já acolheu meu pai como 
deputado estadual e minha mãe como 
servidora. É com o zelo que eles 
tiveram que me guio nesse desafio”. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39803 
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Aleac ilumina prédio e sinaliza 
apoio à campanha de combate ao 
lúpus, alzheimer, fibromialgia e 
leucemia 
 
Essas três primeiras doenças fazem 
parte da campanha “Fevereiro Roxo”, 
que apesar de serem patologias 
diferentes, carregam consigo uma 
semelhança: não tem cura!  
 
Já a campanha Fevereiro Laranja tem 
como objetivo não só conscientizar a 
população sobre o diagnóstico 
precoce da leucemia, mas também de 
dar visibilidade a importância da 
doação de medula óssea. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=39793 
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