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Aleac realiza sessão solene em 
homenagem aos líderes comunitários 
 
Reconhecidos como porta-vozes do 
povo, os líderes comunitários configuram 
figuras importantes tanto no âmbito 
popular, como no político, vez que 
apresentam as reivindicações e vontades 
da população perante os poderes 
Legislativo e Executivo. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40434 

 
 
No Março Lilás, Assembleia Legislativa 
do Acre alerta para os perigos do câncer 
do colo uterino 
 
O mês de março foi escolhido para 
chamar a atenção da população feminina 
sobre os perigos do câncer do colo do 
útero e é voltado para ações de 
prevenção. Manifestando apoio ao 
movimento, a Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), iluminou a fachada do 
prédio com as cores da campanha. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40366 
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Gilberto Lira diz que BR-364 está 
intrafegável 
 
Ele pediu ao deputado Emerson Jarude 
(MDB) que vai a Brasília encontrar o 
ministro dos Transportes, Renan Filho, 
que fale da situação da BR e busque 
ajuda. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40426 

 
 
Antonia Sales destaca trabalho da 
Comissão de Transportes na Aleac 
 
“Chegou a este parlamento o eco do grito 
pela Br-364, do povo que precisa dessa 
estrada para conseguir se deslocar. A 
população sofre, principalmente no 
ônibus, que chega a demorar 18 horas 
para fazer o trajeto Cruzeiro do Sul/Rio 
Branco”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40423 
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Adilton Cruz denuncia falta de médicos 
e medicamentos em Santa Rosa 
 
O parlamentar pontuou que o Acre 
recebe anualmente cerca de R$ 1,5 
bilhão e esse montante precisa dobrar 
para dar conta das necessidades do 
Estado. Ele finalizou seu discurso falando 
da reunião que participou na tarde de 
ontem, onde foi tratada a reformulação 
integral dos servidores da Saúde. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40420 

 
 
Fagner Calegário denuncia atraso de 
pagamento a terceirizadas 
 
Durante sessão ordinária realizada na 
última quarta-feira (01), o deputado 
Fagner Calegário (Podemos) se referiu ao 
discurso feito pela líder do governo 
Michelle Melo (PDT), para relatar que as 
empresas que prestam serviço para o 
governo não estão recebendo. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40417 
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Arlenilson Cunha destaca encontro com 
ministro da Justiça em Brasília 
 
Na ocasião, o parlamentar tratou sobre 
assuntos relacionados à segurança 
pública, como o aprimoramento do 
sistema penal dos estados e a valorização 
dos servidores do setor, também o 
aumento do índice de homicídios no 
Brasil e Acre. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40429 

 
 
André Vale solicita do Deracre operação 
tapa buraco na Rodovia AC-40 
 
Segundo o parlamentar, o trecho que 
tem uma extensão de 24 km, encontra-se 
com muitos buracos prejudicando o 
trânsito de veículos. “O trecho está 
precário podendo causar acidentes, além 
disso, as ciclovias e as laterais estão 
cobertas pela vegetação”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40400 
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Tadeu Hassem destaca importância de 
implantação de unidade do IML na região do 
Alto Acre 
 
O parlamentar informou que a 
implantação do Núcleo do Instituto 
Médico Legal no Alto Acre já é uma 
realidade para a população daquela 
região, tendo em vista que o mesmo já 
tem data prevista para sua inauguração. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40396 

 
 
Afonso Fernandes quer implantação de 
unidade do IML na região do Alto Acre 
 
O parlamentar frisou que a instalação de 
uma unidade do IML no Alto Acre é uma 
reivindicação antiga da população local. 
Ainda de acordo com ele, o IML se faz 
necessário dada a demanda populacional 
dos municípios da região. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40392 
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Eduardo Ribeiro defende contratação de 
anestesistas e pediatras para atuarem 
no Hospital Regional de Brasiléia 
 
“Para se ter uma ideia, se hoje uma 
criança precisar fazer uma cirurgia de 
apendicite naquela unidade de saúde, ela 
precisará ser encaminhada à capital 
acreana para realizar o procedimento. 
Isso é muito grave”, alertou o deputado. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40382 

 
 
Comissão de Obras Públicas e 
Transporte da Aleac se reúne para 
debater situação precária da BR 364 
 
“Nos reunimos hoje porque estamos 
muito preocupados com a situação 
precária da BR-364. Estamos falando de 
uma estrada que é um sonho de todo 
acreano, um sonho que se iniciou lá atrás 
e que hoje corre o risco de acabar a 
qualquer momento com o possível 
fechamento da mesma”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40373 
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Antonia Sales pede esforço concentrado 
de deputados estaduais e federais para 
reconstrução da BR-364 
 
A emedebista pediu um esforço 
concentrado dos parlamentares 
estaduais e da bancada federal junto ao 
governo federal. “Os deputados que são 
do Juruá, unirmos juntamente com o 
governo para buscar uma solução junto 
ao Dnit. Nós precisamos começar essa 
discussão imediatamente com o atual 
presidente”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40358 

 
 
André Vale solicita reforma em Centro 
da Juventude do bairro Recanto dos 
Buritis 
 
De acordo com o requerimento 
apresentado pelo deputado, o Centro da 
Juventude necessita de uma reforma 
urgente pois está em completo estado de 
abandono. Frisou ainda que essa é uma 
forma de evitar que os jovens sejam 
levados para o mundo do crime. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40349 
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Tadeu Hassem manifesta preocupação 
com servidores provisórios do ISE 
 
“Estive em Brasiléia na semana passada 
visitando o Instituto Socioeducativo e eu 
não poderia deixar de manifestar minha 
preocupação nesta tribuna. Estou 
falando de 350 servidores provisórios 
que atuam há mais de cinco anos naquela 
região. E sabemos que em breve o 
governo do Estado estará convocando 
em breve os servidores efetivos do ISE”, 
observou. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40343 

 
 
Gilberto Lira destaca empenho de 
Michelle Melo como líder do governo 
 
Durante sessão ordinária realizada na 
última terça-feira (28), o deputado 
Gilberto Lira (União) destacou o 
empenho da líder do governo na Aleac, 
Michelle Melo (PDT), durante as reuniões 
da base, para que as reivindicações 
apresentadas pelos parlamentares sejam 
solucionadas. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40339 
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Afonso Fernandes destaca contratação 
54 novos professores 
 
Os educadores foram empossados na 
tarde da última segunda-feira (27), no 
auditório da Secretaria de Educação do 
Estado, pelo governador Gladson Cameli 
(Progressistas). Os novos contratados 
atuarão nas áreas de Educação Física, 
Geografia, Língua Espanhola, Língua 
Inglesa, Língua Portuguesa e Química. A 
contratação representará um 
investimento de R$ 2.172.693,64. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40336 

 
 
Michelle Melo comemora convocação 
de professores e reajuste salarial para a 
categoria 
 
“Ontem tivemos um evento muito 
importante, onde vimos a Educação ser 
valorizada. Ela é a única ferramenta que 
temos para combater a desigualdade 
social, então ver essa valorização me 
trouxe esperanças. Além também da 
posse de novos professores que foram 
aprovados em um concurso realizado por 
outra gestão”, frisou. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40333 
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Adailton Cruz comemora aprovação do 
pagamento de auxílio sem data para 
término a profissionais da Saúde 
 
A aprovação do Projeto de Lei que 
retoma o pagamento do auxílio 
emergencial sem data para 
encerramento, no valor de R$ 400 para 
servidores da Saúde, foi tema do discurso 
do deputado Adailton Cruz (PSB) durante 
sessão da última terça-feira (28). 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40330 

 
 
“Pela 1ª vez, curso de Agronomia da 
Ufac é ofertado em Plácido de Castro”, 
comemora Pablo Bregense 
 
Ainda de acordo com o deputado, a 
oferta de uma turma de Agronomia no 
município conta com apoio das 
Prefeituras de Plácido de Castro e 
Acrelândia e do senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), por meio de emendas 
parlamentares no valor de R$ 1,6 milhão. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40327 
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Emerson Jarude apresenta PL que 
declara Associação de Equoterapia Eu 
Acredito de utilidade pública 
 
O deputado frisou que a referida 
associação desenvolve um trabalho 
social com crianças com deficiência e 
autistas, para melhoria da saúde, da 
interação social, do desenvolvimento 
humano na busca de uma sociedade mais 
inclusiva. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40321 

 
 
Marcus Cavalcante comemora liberação 
de voos noturnos no interior 
 
O parlamentar finalizou seu discurso 
destacando que a bancada federal do 
Estado já está se movimentando em 
busca de recursos para a BR-364. Ele 
pede que seja feita uma união de forças 
para que o objetivo seja alcançado o 
quanto antes. 
 
Link da matéria completa: 
https://www.al.ac.leg.br/?p=40319 
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Edvaldo Magalhães diz que PCdoB 
protocolou ADI contra Reforma 
Administrativa 

 
O parlamentar frisou que o Partido 
Comunista do Brasil protocolou ontem 
uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) e levará o 
caso a todas as instâncias judiciais 
possíveis. “A Aleac nunca poderia abdicar 
seu principal mandamento, que é se 
posicionar sobre as matérias”. 

 
Link da matéria completa: 

https://www.al.ac.leg.br/?p=40316 
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