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Reforma Administrativa é 
aprovada na Aleac 

 
 

Após horas de debate em reunião da 
Comissão Conjunta, foi votado e 
aprovado no plenário da Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac) durante 
sessão extraordinária realizada na 
tarde da quarta-feira (15), o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) n° 1/23, 
de autoria do poder executivo, que 
versa sobre o reajuste na Reforma 
Administrativa. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40145 

 
 
Aleac aprova Auxílio Temporário 
de R$ 400 para servidores da Saúde 
e indenização a servidores 
temporários do Detran e Depasa 
 

A Emenda promulgada, ainda no ano 
passado, prevê o pagamento de 
indenização extraordinária a 
servidores contratados 
temporariamente pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran/AC) e 
pelo Departamento Estadual de 
Águas e Saneamento (Depasa), atual 
Saneacre. Porém, ela necessitava de 
uma lei para regulamentá-la. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40154 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40145
http://www.al.ac.leg.br/?p=40154
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Deputados derrubam emenda nas 
comissões e Projeto de Lei da 
reforma é aprovado na íntegra 
 
Antes de ser aprovado nas 
comissões, houve um intenso debate. 
O deputado Edvaldo Magalhães 
disse que o referido parágrafo subtrai 
prerrogativas do parlamento. “Criar 
cargos por decreto é inconstitucional, 
criar cargos por decreto subtrai 
prerrogativas do parlamento. Subtrair 
o papel do parlamento é abdicar da 
coisa mais importante, que é legislar”. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40147 

 
 
COMUNICADO 
 

Informamos ainda, que somente terão 
acesso aos setores destinados aos 
jornalistas na Casa, como Sala das 
Comissões, Salão Azul e Plenário, os 
profissionais que estiverem 
devidamente identificados. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40141 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40147
http://www.al.ac.leg.br/?p=40141
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Em reunião conjunta, Comissões 
da Aleac aprovam PLs que 
promovem uma reforma 
administrava no governo 
 

Durante reunião conjunta das 
Comissões de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Orçamento e 
Finanças da Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac), os deputados 
aprovaram na manhã de quarta-feira 
(15), projetos de lei que promovem 
uma reforma administrativa no 
governo do Estado.   
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40126 

 
 
Tanízio Sá se posiciona favorável à 
aprovação da reforma 
administrativa 
 

O líder do MDB na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), deputado 
Tanízio Sá, pontuou em seu discurso 
durante a sessão ordinária de quarta-
feira (15), a necessidade da 
aprovação da proposta de reajuste na 
reforma administrativa do governo. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40100 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40126
http://www.al.ac.leg.br/?p=40100
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André Vale pede regularização no 
Belo Jardim 
 

“Venho pedir especialmente ao 
Iteracre, pois é um desejo daquela 
comunidade. Que possamos avançar 
nessa regularização. Desde já, 
agradeço ao governador Gladson 
Cameli por estar sempre disposto a 
ajudar as famílias mais carentes”. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40095 

 
 
Michelle Melo fala sobre 
importância de uma secretaria para 
mulheres 
 

“Temos um novo mandato para o 
governador, um novo tempo após a 
pandemia que tanto mal nos fez, 
então essa é a possibilidade de 
conversar, debater e chegar de fato 
naquilo que a população espera e 
precisa. Na Câmara, já votei contra 
uma reforma, mas que não 
apresentava nada de bom. Nessa, por 
exemplo, a Secretaria da Mulher vai 
estar de pé para atender suas 
respectivas demandas”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40092 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40095
http://www.al.ac.leg.br/?p=40092
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Tadeu Hassem comemora 
retomada de mutirões de cirurgia 
no interior 

 
O parlamentar disse que esteve no 
último sábado (11), no Hospital Geral 
de Brasileia para acompanhar o 
mutirão que ocorreu na unidade de 
saúde. Cerca de 30 pacientes 
realizaram cirurgias gerais, entre 
elas, de hérnia e vesícula. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40087 

 
 
Edvaldo Magalhães: “A nova 
reforma de Gladson retira 
prerrogativas da Assembleia 
Legislativa” 
 

“O nível de indecisão do governo é tão 
grande, que a proposta que foi 
enviada ontem a esta Casa já sofreu 
mudanças. Ou seja, o que tentamos 
analisar na tarde de ontem hoje já é 
outra coisa. Temos que limpar o 
nosso juízo porque tem mais 
pegadinhas para serem discutidas 
nas Comissões”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40082 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40087
http://www.al.ac.leg.br/?p=40082
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Afonso Fernandes defende 
aprovação da reforma 
administrativa 
 

“Iniciamos a semana com pautas 
positivas e hoje as discussões ficam 
mais acaloradas, uma vez que chega 
aqui a proposta de ajuste na reforma 
administrativa. Esse governo tem 
tratado as questões do Estado com 
responsabilidade e se a proposta do 
ano passado não contemplava as 
secretarias que ajudarão nas 
questões sociais e elas terão que ser 
incluídas”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40077 

 
 
Pedro Longo defende reajuste na 
reforma administrativa 
 

“É importante que nesta Casa 
aconteça o debate e saúdo os 
deputados que apresentam suas 
opiniões divergentes, mas só será 
possível atender as demandas das 
mulheres, do turismo e tantas outras, 
porque o governo fez seu dever de 
casa, conseguiu adequar as 
despesas da folha e, assim, poder 
propor esse reajuste na reforma”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40069 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40077
http://www.al.ac.leg.br/?p=40069
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Eduardo Ribeiro solicita 
revitalização do Novo Mercado 
Velho de Rio Branco 
 

Segundo o parlamentar, o local que é 
um dos pontos turísticos mais 
importantes da capital acreana, não 
contempla acessibilidade e nem a 
questão cultural de arquitetura de Rio 
Branco. 
 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40070 

 
 
Maria Antônia propõe criação de 
Frente parlamentar em defesa da 
construção da ponte de Rodrigues 
Alves 
 
Segundo a parlamentar, a construção 
dessa ponte é de extrema importância 
para atender a população, não só em 
relação ao escoamento de produtos 
agrícolas, mas também para 
necessidades relacionadas à saúde. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40064 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40070
http://www.al.ac.leg.br/?p=40064
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Emerson Jarude crítica proposta 
para reforma administrativa do 
governo 
 

“Ontem recebemos uma proposta do 
governo para alterar a estrutura de 
cargos comissionados e nos assusta 
os valores, é a maior criação de 
cargos do Estado. Precisamos barrar 
essa iniciativa! Não podemos assinar 
esse cheque em branco para o poder 
executivo”, disse o parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40060 

 
 
Clodoaldo Rodrigues agradece 
pelos votos recebidos nas últimas 
eleições 
 

“Primeiramente quero registrar meu 
agradecimento às pessoas que 
acreditaram em mim, oferecendo 
essa oportunidade de representá-los. 
Tenho dois mandatos como vereador 
em Cruzeiro do Sul, onde também já 
estive por quatro meses à frente da 
prefeitura. Para mim, nunca teve 
distinção de pessoas ou horário para 
trabalhar. Graças a Deus eu deixei 
uma boa impressão por onde passei”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40047 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40060
http://www.al.ac.leg.br/?p=40047
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“A educação é a ferramenta 
máxima que nós temos para 
enfrentar a desigualdade social”, 
diz Michelle Melo 
 

“Defendo todos os servidores da 
Educação, tanto os ativos quanto os 
aposentados. Se não fossem eles, eu 
não teria chegado até aqui. Destaco 
isso para reafirmar o meu 
compromisso e do governo do Estado 
com os esses servidores. A comissão 
de governo me garantiu que após o 
carnaval, estará sentando com todas 
as categorias e classes, para tratar 
das reivindicações. Creio que até 
maio, todas as questões levantadas 
por esses trabalhadores estarão bem 
encaminhadas”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40051 

 
 
Arlenilson Cunha destaca 
redistribuição de 25 servidores do 
ISE para o Iapen 
 

“Eles foram inseridos no Iapen 
através de um Decreto do governo e 
ontem concretizamos um 
compromisso firmado pelo 
governador Gladson Cameli. Eles 
esperaram de forma paciente por uns 
três anos. Isso demonstra como o 
estado tem agido de forma 
responsável e compromissado com a 
gestão e a saúde fiscal”, pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40042 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40051
http://www.al.ac.leg.br/?p=40042
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Emerson Jarude demonstra 
preocupação com má conservação 
das BRs 364 e 317 
 

“Estive no último final de semana em 
agenda na região do Alto Acre e fiquei 
preocupado com a atual situação da 
rodovia 317. Está um caos, é preciso 
a união de todos os parlamentares 
para se buscar uma solução 
emergencial junto ao governo 
Federal”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40038 

 
 
Maria Antônia comemora mutirões 
de cirurgia na regional do Alto Acre 
 

A parlamentar relatou que esteve no 
Hospital Geral de Brasiléia para 
acompanhar o mutirão que ocorreu na 
unidade de saúde no último sábado 
(11).  Cerca de 30 pacientes 
realizaram cirurgias gerais, entre elas, 
de hérnia e vesícula. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40032 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40038
http://www.al.ac.leg.br/?p=40032
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André Vale pede mutirão para 
atender crianças com 
necessidades especiais 
 

“Uso a Tribuna para agradecer e 
parabenizar o governo por ter dado 
continuidade aos mutirões de 
cirurgia. Essa é uma causa que 
sempre defendi”, disse o parlamentar. 
 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40029 

 
 
Gilberto Lira destaca 1° Encontro 
dos Prefeitos 

 
“Participei do encontro de prefeitos, 
onde foram tratados diversos 
assuntos que envolvem os municípios 
do Acre. Os gestores se deparam com 
muitas dificuldades e a saúde foi um 
dos pontos tratados, a fim de 
melhorarmos a área”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40026 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40029
http://www.al.ac.leg.br/?p=40026
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Pablo Bregense defende 
fortalecimento da Agricultura 
Familiar 
 

“Está na hora de fortalecer a 
Agricultura Familiar para que ela 
deixe de ser apenas de subsistência. 
Porque é isso que o Acre tem, uma 
agricultura de subsistência. Usando 
uma máxima do presidente Lula, que 
os nossos agricultores possam comer 
uma picanha também, que eles 
possam ter um filho cursando 
medicina, cursando direito”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40023 

 
 
Afonso Fernandes que anular 
processo de tombamento da sede 
do Rio Branco Futebol Clube 
 

“Semana passada fui surpreendido 
com um site falando de um ato 
irresponsável do governo petista, que 
iniciou o tombamento da sede do Rio 
Branco Futebol Clube. Isso foi um 
grande golpe em cima de uma 
associação centenária”, criticou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40019 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40023
http://www.al.ac.leg.br/?p=40019
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Tanízio Sá pede construção de 
galpão da Cageacre em Sena 
Madureira 
 

“A agricultura ocupa um importante 
espaço na economia daquele 
município e os nossos agricultores 
sofrem por não ter um lugar 
adequado para armazenar a 
produção. E digo mais, a falta do 
galpão pode impactar de maneira 
significativa a economia daquela 
região”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40015 

 
 
Edvaldo Magalhães pede 
informações sobre gastos na 
Educação 
 

“Apresentei hoje um requerimento de 
informação que eu quero debater. 
Esse documento não é uma 
pegadinha, ele tem como objetivo que 
esta Casa não seja mais uma vez 
enganada com mentiras ditas pela 
comissão do governo, que discutiu o 
limite de reajuste dos servidores da 
Educação e excluiu os aposentados”, 
pontuou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40011 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40015
http://www.al.ac.leg.br/?p=40011
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Pedro Longo destaca atuação de 
cooperativas de crédito no Estado 
 

“Saímos de uma reunião com os 
representantes de crédito 
cooperativo, um dos principais 
segmentos em que o cooperativismo 
atua. Eles fizeram uma apresentação 
do trabalho que vem sendo 
desenvolvido e tem se ampliando no 
Acre, com agências em vários 
municípios do Estado”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40005 

 
 
Eduardo Ribeiro defende 
convocação de cadastro de reserva 
do Idaf 
 

“É importante que esse assunto seja 
tratado nesta Casa. Hoje, quero 
prestar o meu compromisso com 
todos que integram o cadastro de 
reserva do Idaf. Esses servidores são 
indispensáveis para o funcionamento 
do setor produtivo do Estado”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40006 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40005
http://www.al.ac.leg.br/?p=40006


 

 

NOTÍCIAS 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 

 

https://www.youtube.com/c/AleacTV
https://pt-br.facebook.com/assembleiaac/
https://www.instagram.com/assembleiaac/



