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Servidoras da Aleac recebem 
homenagens pelo Dia Internacional da 
Mulher 
 
Na manhã de ontem os deputados 
estaduais prestaram homenagens às 
servidoras da Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher. Além de serem 
recepcionadas no hall do prédio com 
apresentação de músicas interpretadas 
pelo maestro Lindson Martins e pela 
cantora Yvana Pacífico, com participação 
da banda da Polícia Militar, as servidoras 
também foram agraciadas com flores. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40558 

 
 
Antonia Sales relembra luta histórica das 
mulheres por igualdade de direitos 
 
Em pronunciamento na sessão de quarta-
feira (8), na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), a deputada Antonia Sales 
(MDB), parabenizou as mulheres 
acreanas pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher. A parlamentar 
frisou que um dos objetivos da data é 
relembrar a luta das mulheres pela 
igualdade de direitos na História da 
humanidade. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40551 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40558
http://www.al.ac.leg.br/?p=40551
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Tanízio Sá parabeniza mulheres que 
atuam no Poder Legislativo Acreano 
 
O deputado Tanízio Sá, líder do MDB na 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), 
discursou durante sessão da quarta-feira 
(08) sobre a importância do trabalho 
prestado pelas mulheres que atuam no 
Poder Legislativo. O parlamentar 
também disse ainda que a diretoria da 
Caixa Econômica Federal assegurou que 
uma filial do banco será instalada em 
Manoel Urbano para atender a 
população. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40547 

 
 
Edvaldo Magalhães destaca 
empoderamento feminino e pede que 
seja feito reajuste para Educação 
 

“Gostaria além de me somar às palavras 
de homenagem as mulheres, pois vivo 
rodeado por mulheres empoderadas. 
Estamos em um Estado onde, apesar dos 
números de feminicídio estarem 
diminuindo, ainda há muito a se lutar 
para que esse tipo de crime cesse”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40544 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40547
http://www.al.ac.leg.br/?p=40544
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Afonso Fernandes parabeniza mulheres 
pelo seu dia 
 

“A todas as mulheres presentes aqui 
hoje, não poderia ser diferente meu 
discurso, então primeiro agradeço a Deus 
pela oportunidade de estar aqui, algo 
que efetivamente teve a participação da 
minha mãe, uma costureira de Sena 
Madureira que criou seus filhos com todo 
amor. Em nome dela e da minha esposa, 
eu parabenizo todas as mulheres 
acreanas”, felicitou. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40539 

 
 
Eduardo Ribeiro homenageia mulheres 
em discurso na Aleac 
 

“Venho hoje parabenizar as servidoras do 
Poder Legislativo, que realizam trabalhos 
tão importantes e contribuem para o 
bom funcionamento da Casa”, disse. 
 
 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40532 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40539
http://www.al.ac.leg.br/?p=40532
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Michelle Melo: “Precisamos lutar por 
uma sociedade que acolha as diferenças 
entre homens, mulheres e todo tipo de 
diversidade” 
 

“Tantas lutas e conquistas para que as 
nossas condições sejam equiparadas às 
dos homens, vejam só, em pleno 2023 e 
nós ainda estamos lutando. O tema do 
Dia Internacional da Mulher deste ano é: 
abraçar a equidade. A equidade é a busca 
por igualdade social, entendo que todos 
nós temos que ter oportunidades de ter 
uma vida livre, de qualidade e bem-
sucedida. É assim que deve ser”, disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40534 

 
 
André Vale pede instalação de posto de 
Atendimento do Instituto de 
Identificação em Rodrigues Alves 
 

O deputado André Vale (Podemos), 
apresentou um requerimento solicitando 
que o governo do Estado providencie, 
através da Secretaria de 
Segurança Pública, a implantação de um 
posto de Atendimento do Instituto de 
Identificação no município de Rodrigues 
Alves. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40525 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40534
http://www.al.ac.leg.br/?p=40525
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Pedro Longo parabeniza mulheres 
acreanas pelo 8 de março 
 

“Desde muito cedo, na minha formação 
familiar, aprendi com meus pais e com a 
Educação que a desigualdade, sobretudo 
a de gênero, nunca foi o caminho para o 
desenvolvimento que queremos. O 
preconceito às mulheres e qualquer 
forma de desrespeito e violência 
direcionados a elas são inconcebíveis e 
inaceitáveis”, argumentou o político”, 
disse. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40519 

 
 
Emerson Jarude apresenta PL que torna 
obrigatório o ensino de noções básicas 
sobre Lei Maria da Penha nas escolas 
 

A proposta explica que o ensino sobre a 
Lei Maria da Penha poderá ser executado 
por meio de parceria entre a Secretaria 
de Estado da Mulher, a Secretário de 
Estado de Justiça e Segurança Pública e a 
Secretário de Estado de Educação, 
Cultura e Esportes, com possível parceria 
com entidades governamentais e não 
governamentais ligadas às temáticas da 
educação e dos direitos humanos. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40514 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40519
http://www.al.ac.leg.br/?p=40514
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Antonia Sales pede conserto de 
aparelho litotritor e de colonoscopia da 
Fundhacre 
 

O atraso no conserto do aparelho 
litotritor, utilizado para a realização de 
fragmentação de cálculos renais e 
biliares na Fundação Hospital do Acre, foi 
tema do discurso da deputada Antonia 
Sales (MDB) durante sessão ordinária 
realizada na manhã da terça-feira (07). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40509 

 
 
Aleac derruba veto ao projeto de lei do 
PCCR dos servidores do Detran 
 

Os deputados apreciaram no plenário da 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na 
Ordem do Dia da terça-feira (7), 12 
matérias que receberam veto parcial ou 
total do Executivo. Os parlamentares 
decidiram pela derrubada do veto parcial 
à proposta no PCCR que propõe 
equiparação salarial de cargos de nível 
médio com os de nível superior dos 
servidores do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran/Ac), bem como a criação 
de um quadro em extinção dos atuais 
níveis médios. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40503 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40509
http://www.al.ac.leg.br/?p=40503
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Comissão Especial da Aleac se reúnem 
para apreciar vetos 
 

Um dos vetos mantidos pelos 
parlamentares foi ao projeto de lei 
complementar nº 35/2022, de autoria da 
Mesa Diretora, que trata da Lei Orgânica 
da Advocacia – Geral do Poder 
Legislativo. A proposta permite criar a 
advocacia geral da Aleac que atualmente 
é representada judicialmente pela 
Procuradoria Geral do Estado (PGE). 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40497 

 
 
Arlenilson Cunha destaca visita que fez 
ao Instituto de Administração 
Penitenciária 
 

Na oportunidade, o parlamentar relatou 
que conversou com seis pessoas que 
foram detidas na operação de 
desocupação do acampamento de 
manifestantes bolsonaristas em frente ao 
quartel do 4º Batalhão de Infantaria e 
Selva, o 4º BIS, no dia 9 de janeiro deste 
ano. 
 
Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40493 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40497
http://www.al.ac.leg.br/?p=40493
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Tanízio Sá pede novo aparelho de raio X 
para hospital de Santa Rosa 
 

O líder do MDB na Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac), deputado Tanízio Sá, 
apresentou uma indicação solicitando a 
substituição do aparelho de raio X 
utilizado na Unidade Mista de Saúde de 
Santa Rosa do Purus. Em discurso 
durante sessão da terça-feira (07), o 
parlamentar também disse reconhecer e 
parabeniza o presidente Lula (PT) pelo 
envio de recursos para a BR-364. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40487 

 
 
Edvaldo Magalhães diz que Lula age 
como um estadista ao enviar recursos 
para BR-364 
 

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) 
iniciou seu discurso durante sessão 
ordinária realizada na manhã da terça-
feira (07), enaltecendo a atitude do 
presidente Lula (PT) em liberar R$ 600 
milhões para serviços de recuperação da 
BR-364. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40481 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40487
http://www.al.ac.leg.br/?p=40481
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André Vale agradece ao presidente Lula 
pela destinação de R$ 600 milhões para 
a reconstrução da BR-364 
 

O recurso foi anunciado na semana 
passada pelo ministro dos Transportes, 
Renan Filho, durante reunião com a 
bancada acreana em Brasília. “Esse valor 
não é o suficiente, mas, acredito que dá 
para fazer um bom serviço. Agradeço 
demais ao presidente Lula por se mostrar 
sensível a essa causa. A BR-364 é uma 
luta antiga dos acreanos. Se trata de uma 
rodovia muito importante que não pode 
fechar de jeito nenhum”, disse o 
parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40477 

 
 
Eduardo Ribeiro apresenta PL que 
assegura às mulheres o direito de terem 
acompanhante nas consultas e exames 
 

A proteção assegurada na proposta 
aplica-se, igualmente, aos exames 
mamários, genitais e retais, inclusive 
aqueles realizados em ambulatórios, 
internações, trabalhos de parto, partos, 
pós-partos imediatos e estudos de 
diagnósticos como o transvaginal, a 
ultrassonografia ou o teste urodinâmico. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40477 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40477
http://www.al.ac.leg.br/?p=40477


 

 

NOTÍCIAS 

 

 
  

 
 
Emerson Jarude afirma que continuará 
cobrando resultados de Tião Bocalom 
 

“Ontem, por meio das minhas redes 
sociais abordei um assunto relacionado a 
Prefeitura de Rio Branco. Ainda como 
vereador, eu denunciava várias viagens 
inclusive internacionais, sem nenhum 
benefício para a cidade, que eram feitas 
pelo prefeito Tião Bocalom”, iniciou o 
parlamentar. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40474 

 
 
Comissão conjunta dá parecer favorável 
a PL do TCE 
 

A proposta tem como intuito promover 
ajustes na Lei que abrange o PCCR dos 
servidores do TCE, criando quatro cargos 
em comissão e vinculando três funções 
gratificadas, a fim de atender as 
demandas do Ministério Público Especial 
junto ao Tribunal. 
 

Link da matéria completa: 
http://www.al.ac.leg.br/?p=40470 

http://www.al.ac.leg.br/?p=40474
http://www.al.ac.leg.br/?p=40470
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