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Sessão Solene na Aleac marca 
homenagens pelo Dia Internacional da 
Mulher 
 
A solenidade fruto do requerimento de 
nº 3, de autoria da deputada Michelle 
Melo (PDT), contou com a presença de 
deputados e vereadoras da capital e do 
interior. Além de mulheres de várias 
instituições do Estado como Ministério 
Público, OAB, Tribunal de Justiça, 
Secretaria de Saúde e Defensoria Pública. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40570 

 
 
Adailton Cruz se solidariza com 
Enfermeiros “A reivindicação de vocês é 
justa é necessária” 
 
A classe aderiu ao movimento nacional 
de paralisação de 30 horas pela 
aprovação do piso nacional. O piso da 
categoria foi aprovado e sancionado em 
agosto do ano passado, mas em 
setembro foi suspenso por ordem do 
ministro Roberto Barroso que atendendo 
uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (7222/2022). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40600 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40570
http://www.al.ac.leg.br/?p=40600
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Tanízio Sá destaca importância de uma 
estrada ligando Santa Rosa a Manoel 
Urbano 
 
Tanízio pontuou que todo tipo de 
material é muito caro nesses municípios, 
pois é cobrada uma taxa maior devido à 
dificuldade de transporte dos utensílios. 
Disse ainda que a estrada terá somente 
12 metros de largura e não resultará em 
impacto ambiental na área. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40604 

 
 
“O debate sobre a Operação Ptolomeu 
não deixará de ser feito nesta Casa”, 
afirma Edvaldo Magalhães 
 
Para o líder da oposição, as medidas impostas 
pela operação são apenas uma sinalização do 
que virá. “A 3ª fase da Operação Ptolomeu por 
sua extensão, já é prova da larga e profunda 
corrupção que se enraizou no governo do 
governador Gladson Cameli. Demorou, mas 
chegou”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40610 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40604
http://www.al.ac.leg.br/?p=40610
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Afonso Fernandes pede que PEC que 
assegura contratação de provisórios no 
sistema penal seja cumprida 
 

Frisou que existe uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) de autoria 
do deputado Roberto Duarte, que 
propõe a efetivação dos agentes 
provisórios, com a incorporação deles à 
categoria também de policiais penais do 
Instituto de Administração Penitenciária. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40619 

 
 
Michelle Melo se solidariza com 
servidores da saúde que reivindicam 
implantação do piso nacional “Não há 
politicagem nem partidarismo nesta 
causa” 
 

A deputada Michelle Melo (PDT), ocupou 
a tribuna da Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), no Pequeno Expediente da 
sessão da última terça-feira (14), para 
tranquilizar os manifestantes da Saúde 
que acompanhavam os discursos do 
Salão Marina Silva. Os servidores buscam 
apoio dos parlamentares para efetivação 
do piso nacional da enfermagem. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40624 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40619
http://www.al.ac.leg.br/?p=40624
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Maria Antônia repudia agressão contra 
égua no interior do Acre 
 

Para a progressista, os autores do crime 
precisam ser punidos. “Peço que as 
autoridades tomem providências para 
que coisas desse tipo parem de 
acontecer. Essas pessoas precisam ser 
penalizadas o quanto antes”, 
acrescentou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40628 

 
 
Arlenilson Cunha defende convocação 
do Cadastro de Reserva do Idaf 
 

O parlamentar disse que a convocação do 
cadastro do Idaf não se trata de uma 
questão de governo, mas sim de Estado. 
“Essas pessoas não aguentam mais 
esperar. Eu conversei com eles e sei o 
quanto estão aflitos. A convocação 
dessas pessoas é uma questão de Estado 
porque nós sabemos o quanto essa área 
precisa ser fortalecida”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40633 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40628
http://www.al.ac.leg.br/?p=40633
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Tadeu Hassem discursa em defesa dos 
integrantes do cadastro de reserva no 
Estado 
 

Sobre os aprovados no certame da 
Polícia Civil, o parlamentar pontuou que 
há os que já concluíram a Academia de 
Polícia e os que aguardam o 
chamamento para iniciar o curso. 
Ressaltou que em relação aos do IDAF, o 
Poder Legislativo aprovou no ano 
passado uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), concedendo direitos 
aos provisórios. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40636 

 
 
Gilberto Lira manifesta apoio a 
servidores da Saúde e ao cadastro de 
reserva do Idaf 
 

 Os servidores buscam apoio dos 
parlamentares para efetivação do piso 
nacional da enfermagem. O deputado 
também manifestou apoio aos 
integrantes do cadastro de reserva do 
Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal (Idaf). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?cat=3&paged
=2 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40636
http://www.al.ac.leg.br/?cat=3&paged=2
http://www.al.ac.leg.br/?cat=3&paged=2


 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
“Necessitamos de uma solução efetiva, 
verdadeira e coerente”, diz Eduardo 
Ribeiro sobre os integrantes dos 
cadastros de reservas 
 

No tempo destinado à liderança do PSB 
na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro 
discursou sobre os integrantes do 
cadastro de reserva de diversas 
categorias que têm ido à Casa pedir apoio 
aos parlamentares. Ele pontuou que os 
profissionais precisam de uma resposta 
coerente por parte do governo. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40643 

 
 
Pablo Bregense presta condolências à 
família pelo falecimento de tia 
 

O parlamentar também apresentou uma 
Indicação solicitando que o governo 
forneça aparelhos que facilitem o 
aprendizado de crianças com 
necessidades especiais que estudam em 
escolas públicas. “Precisamos de inclusão 
e é em torno disso que meu mandato vai 
atuar”. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40647 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40643
http://www.al.ac.leg.br/?p=40647
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Calegário apresenta PL que visa dar 
oportunidade a jovens aprendizes do 
Estado 
 

O programa estadual também tem como 
objetivo o aprendizado dentro do 
mercado de trabalho, a qualificação 
profissional e social, a oferta de 
condições favoráveis para exercer a 
aprendizagem profissional, entre outros 
benefícios. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40648 

 
 
Antonia Sales sai em defesa de 
servidores da Saúde que cobram 
implantação do piso nacional 
 

A parlamentar destacou a importância da 
categoria para o Estado, bem como da 
valorização salarial da classe. “Nós 
precisamos valorizar essa categoria que 
tanto faz pela nossa sociedade. Os nossos 
técnicos de enfermagem assim como os 
nossos enfermeiros precisam ser mais 
valorizados, melhor remunerados”, disse. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40659 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40648
http://www.al.ac.leg.br/?p=40659
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Enfermeiros são recebidos no 
Plenário da Aleac para tratar sobre 
o piso da classe 
 

A sessão ordinária realizada na manhã da 
última terça-feira (14) foi suspensa para 
receber representantes dos sindicados 
da Saúde no Estado, que cobram o 
pagamento do novo piso salarial da 
categoria. O pedido para ouvir os 
profissionais partiu do deputado 
Adailton Cruz (PSB) e foi acatado pelos 
demais parlamentares. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40654 

 
 
Comissão de Legislação Agrária da Aleac 
se reúne para tratar da pauta do bezerro 
 

Em seguida, o vice-presidente da 
comissão, deputado Pablo Bregense 
(PSD), autor do requerimento que 
solicitou a reunião, disse que os atuais 
valores cobrados na pauta do bezerro 
não têm lógica e precisam ser revisados. 
O parlamentar sugeriu, ainda, a 
retomada da isenção fiscal que estava 
vigorando ano passado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40671 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40654
http://www.al.ac.leg.br/?p=40671
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Comissão se reúne para tratar temas 
sobre crianças, adolescentes e idosos 
 

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) 
presidente da comissão, pontuou que o 
encontro tem como intuito encontrar 
caminhos de defesa para crianças, 
adolescentes e idosos. Ele também 
destacou o orçamento previsto no 
cofinanciamento estadual para esse 
público. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40681 

 
 
Tanízio Sá solicita documento para 
liberação de obras de empresas 
investigadas pela Ptolomeu 
 

O parlamentar fez o alerta de que 
existem 32 escolas com as obras paradas, 
uma vez que as empresas responsáveis 
pela execução estão com suas atividades 
suspensas. Ele pede que os deputados se 
unam para pedir que apenas o diretor 
responsável por cada companhia seja 
afastado e os trabalhos continuem sendo 
realizados. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40685 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40681
http://www.al.ac.leg.br/?p=40685


 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 

 
 
Pablo Bregense comemora redução da 
pauta do bezerro “Uma conquista que 
precisa ser comemorada” 
 

O deputado informou que após algumas 
reuniões realizadas pela Comissão de 
Legislação Agrária da Aleac, da qual é 
vice-presidente, o governo do Estado 
atendeu ao clamor dos pequenos 
produtores e reduziu o valor referente ao 
bovino. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40690 

 
 
Edvaldo Magalhães denuncia que alunos 
do Jordão precisam cozinhar e limpar 
escola para estudar 
 

Magalhães falou que a falta de estrutura 
e de profissionais trabalhando nas 
escolas não tem justificativa, uma vez 
que os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb) são enviados corretamente, 
também porque o governo teve tempo 
para organizar as escolas durante a 
pandemia da Covid-19. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40694 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40690
http://www.al.ac.leg.br/?p=40694
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Pedro Longo destaca importância do Dia 
Mundial do Consumidor 
 

O parlamentar frisou que a data foi 
instituída em 1962, após o 
pronunciamento do então presidente 
dos Estados Unidos, John Kennedy, sobre 
os direitos dos consumidores, como o 
direito à segurança, à informação, à 
opção e a ser ouvido. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40699 

 
 
Maria Antônia pede que rede pública 
ofereça exame de cardiotocografia 
 

“O Estado não dispõe desse tipo de 
exame. Muitas vidas podem ser 
preservadas e apenas uma clínica 
particular realiza essa análise. Então peço 
a implantação dele na rede pública, ou 
por meio da aquisição do aparelho, ou 
através de um convênio”, solicita. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40705 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40699
http://www.al.ac.leg.br/?p=40705
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Comissões de Constituição e Justiça e 
Serviço Pública se reúnem para apreciar 
projetos do Executivo 
 

Os deputados que compõem as 
comissões de Constituição e Justiça e 
Serviço Público da Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac), aprovaram na última 
quarta-feira (15), o projeto de lei de 
autoria do Poder Executivo que 
aperfeiçoa o Programa de Cooperação e 
o Código Sinal Vermelho no Estado. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40710 

 
 
Michelle Melo apresenta PL que 
beneficia pacientes com síndromes, 
transtornos e deficientes de natureza 
irreversível 
 

A parlamentar frisou que de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Acre contabiliza 64 
mil pessoas com deficiência (PCD). Dados 
de 2021. Os referidos cidadãos possuem 
diagnósticos irreversíveis, ou seja, de 
caráter permanente. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40714 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40710
http://www.al.ac.leg.br/?p=40714
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Clodoaldo Rodrigues apresenta PL que 
denomina o Hospital Regional do Juruá 
para Hospital Regional do Juruá “Irmã 
Nair Teresinha Reichert”, 
 

O parlamentar frisou que Irmã Nair 
Teresinha deixou um legado durante 
seus 40 anos de missão atuando na 
saúde, e destes, 34 anos dedicados à 
saúde do povo acreano. O que para ele 
torna a homenagem mais que justa e 
necessária. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40719 

 
 
André Vale solicita operação tapa 
buraco na Rodovia AC 475 que liga 
Acrelândia ao município Plácido de 
Castro 
 

“Acrelândia é um dos municípios que 
mais produz no Acre. Essa trafegabilidade 
é de fundamental importância para a 
circulação entre os dois municípios. Peço 
que o governo seja sensível e resolva esse 
problema que atualmente aflige aquela 
população, principalmente os produtores 
da região”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40725 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40719
http://www.al.ac.leg.br/?p=40725
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Aleac aprova atualização do PCCR da 
Educação 
 

A proposta visa a “alterar as tabelas 
remuneratórias dos profissionais da 
educação pública estadual, constantes 
no anexo VII à Lei Complementar nº 67, 
de 29 de junho de 1999, para atualização 
do piso salarial dos profissionais do 
magistério público da educação básica, 
de acordo com a Lei Federal nº 11.738, 
de 16 de julho de 2008, e com a Portaria 
Interministerial nº 6, de 28 de dezembro 
de 2022”. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40723 

 
 
Adailton Cruz destaca investimentos do 
governo do Estado no setor educacional 
 

Em pronunciamento na sessão da última 
quarta-feira (15), na Assembleia 
Legislativa do Acre (Aleac), o deputado 
Adailton Cruz (PSB), parabenizou o 
governo do Estado pelos investimentos 
que tem feito no setor educacional do 
Acre. O parlamentar destacou, ainda, o 
bom trabalho que, segundo ele, o 
secretário de Educação, Aberson 
Carvalho, tem realizado na SEE. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40735 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40723
http://www.al.ac.leg.br/?p=40735
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Emerson Jarude apresenta projeto em 
parceria com a Ufac para cuidar de 
animais de rua 
 

No tempo destinado a explicação 
pessoal, o deputado Emerson Jarude 
(MDB) falou sobre o Projeto Cuidar, 
elaborado por ele e sua equipe, em 
parceria com a clínica veterinária da 
Universidade Federal do Acre (Ufac) para 
atender animais de rua e também dos de 
tutores que recebam até dois salários 
mínimos. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40734 

 
 
Antonia Sales destaca visita que fez ao 
Hospital de Amor 
 

A parlamentar disse que na 
oportunidade, foi recepcionada pela 
diretora geral do HA, Ana Maria 
Negreiros que fez uma apresentação da 
atual estrutura da Unidade de saúde para 
a deputada e sua assessoria.  
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40748 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40734
http://www.al.ac.leg.br/?p=40748
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