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Gladson Cameli
Em posse no Senado Federal, Cameli
destaca gratidão e desafios para o futuro
“Pelo Estado do Acre, assim
prometo”. Com a frase que constitui o juramento do Regimento
Interno do Senado Federal, o engenheiro civil Gladson de Lima
Cameli, 36, foi empossado senador da República na tarde deste
domingo, 01, em Brasília, reafirmando seu compromisso com o
progresso do Acre e todo país.
Emocionado, o senador mais
jovem do Brasil declarou seu sentimento de gratidão a Deus, sua
família e a população acreana, a
quem ele atribui a vitória com vota-

ção histórica de 218.756 votos nas
eleições de 2014. “Esse momento
se resume em uma palavra, gratidão, e aproveito para reafirmar
aqui meu compromisso com o Acre
e todo nosso país. Estarei aqui, discutindo os grandes temas do Brasil,
e contribuindo com as mudanças
necessárias para melhorar a vida
dos brasileiros”, garantiu.
Gladson Cameli é sobrinho
do ex-governador Orleir Cameli
(in memorian), casado com advogada Ana Paula, e pai de Guilherme Cameli, de um ano de idade

Depois de aprovado no Congresso Nacional o Orçamento da
União de 2015, o senador Gladson Cameli (PP-AC) definiu as indicações das emendas parlamentares para os municípios do Acre,
de acordo com as necessidades
apontadas pelos prefeitos. Cameli

procurou atender todas as solicitações sem distinções políticas.
Na área da Saúde, o senador priorizou e destinou 50% das
emendas para os municípios de
Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia,
Capixaba, Epitaciolândia, Feijó,
Jordão, Manoel Urbano, Marechal
Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto
Walter, Rio Branco, Rodrigo Alves,
Santa Rosa dos Purus, Sena Madureira e também para o governo do

estado do Acre.
Na Infraestrutura, os municípios contemplados são Bujari,
Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri. O senador Cameli alertou a importância
das prefeituras apresentarem os
projetos dentro do prazo, e que
elas estejam adimplentes, ou seja,
com suas contas regularizadas
para receberem os recursos
Crédito da Foto: Jefferson Rudy/
Agência Senado

Para Gladson Cameli, ameaça de falta de
energia e água é resultado de planejamento mal feito
Para o senador, essa escassez
não é fruto apenas da falta de chuvas;
é também resultado de um planejamento mal feito em anos anteriores.
Um dos erros do governo, na opinião
de Gladson Cameli, foi ter cedido à
pressão de ambientalistas e deixado
de construir hidrelétricas utilizando
reservatórios para acumular água e
gerar energia o ano todo, como está
ocorrendo na usina de Belo Monte, no
Pará.

“Que o Senado Federal, por intermédio de sua comissão própria, tome
a frente na resolução desta questão. E,
ao mesmo tempo, pedimos que o Poder
Executivo, por meio de seus ministérios
e agências especializados, se debrucem
sobre essa saída óbvia: voltemos a investir na construção de hidrelétricas com
reservatórios, pensando não no hoje,
mas nas próximas décadas, nas futuras
gerações e no desenvolvimento sustentável do nosso país” — disse o senador

CRISE HÍDRICA

R ECURS O S

Cameli indica mais de R$ 16 milhões em
emendas para os municípios do Acre

JURUÁ

IGAR A P É

Pacto busca regularização do
transporte coletivo e “Passe
Livre” para universitários

Igarapé Preto: Cameli, Jéssica e
Flaviano Melo pedem transferência da área para o município

O senador Gladson Cameli (PP-AC), atendendo a um pedido da universidade Federal do Acre (Ufac) reuniu-se na com
representantes do sistema de transporte coletivo, prefeitos,
empresários e vereadores, para pactuar a regularização do
transporte público na região. Gladson lembrou que o Senado através da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vem
legislando no sentido de dar mais transparência ao setor em
todo o país, e estudando incentivos para redução das tarifas
de ônibus com isenções de impostos e contribuições por meio
do Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo
Urbano e Metropolitano de Passageiros (Reitup).
Segundo o pró-reitor da Ufac em Cruzeiro do Sul, Thiago Rocha, para que os acadêmicos tenham direito ao “Passe
Livre” o sistema precisa estar regulamentado. O subsídio é
financiado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).
O prefeito Vagner Sales disse que a assessoria jurídica
do município está em fase de conclusão do Projeto de Lei, que
será encaminhado em caráter de urgência à Câmara Municipal,
e aberta uma licitação para as empresas interessadas

Uma das principais atrações turísticas do Juruá e cartão
de visita de Cruzeiro do Sul, o balneário Igarapé Preto que se
encontra abandonado pelo poder público foi a pauta da reunião do senador Gladson Cameli (PP-AC) e os deputados federais Jéssica Sales (PMDB) e Flaviano Melo (PMDB) com o ministro
de Aviação Civil, Eliseu Padilha, na manhã desta terça-feira, 13.
Os parlamentares reivindicaram ao ministro a transferência da
competência do Igarapé Preto, que pertence a União, para o município de Cruzeiro do sul, Acre. “É preciso agir rápido para recuperar e revitalizar o Patrimônio Cultural do Vale do Juruá. Viemos até o ministro Padilha para que algo seja realmente feito. O
Igarapé Preto precisa de ajuda, e nós estamos unidos para que
esse espaço que o Acre e o Brasil conhecem como verdadeiro
símbolo de cultura do povo juruaense seja de fato municipalizado, revitalizado e com isso as pessoas possam desfrutar do
lazer que ele proporciona”, destacou o senador. O ministro da
Aviação Civil disse que vai preparar um documento para enviar
para o presidente da Infraero para que as providências sejam tomadas.
Neste documento serão
solicitadas algumas informações para saber o
que é preciso fazer para
a transferência ser implementada. Padilha se
empenhou a solucionar
o problema

Cameli tem trabalho reconhecido
pelo prefeito de Tarauacá

E XP ED IE N T E

O senador Gladson Cameli
(PP-AC) foi reconhecido publicamente pelo prefeito do município
de Tarauacá (AC), Rodrigo Damasceno (PT), como um dos parlamentares que mais liberou recursos
para a região. Uma homenagem
ao senador fez parte das atividades de comemoração dos 102 de
aniversário da cidade, no início da
noite de sexta-feira (24), na sede
da prefeitura.
“Estamos aqui para lhe agradecer e reconhecer seu esforço na
liberação de emendas para o nosso
município, desde os recursos para

a construção da rampa de acesso
ao Mercado Municipal até as emendas liberadas para saúde, pavimentação e apoio aos pescadores.
Independente de cores partidárias,
o senhor tem ajudado a reconstruir
a cidade”, disse Damasceno.
Na primeira quinzena de
maio, o senador vai percorrer ministérios com os prefeitos Ale
Araújo, Merla Albuquerque, Rodrigo Damasceno e técnicos da Associação dos Municípios do Acre
(AMAC), na apresentação de novos
projetos e a busca pela liberação
de recursos
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Participe das redes sociais do senador.
www.facebook.com/GladsonCameli
twitter.com/senadorCameli

Escritório em Rio Branco, Acre

instagram.com/gladsoncameli

Rua Bom Destino - Número 111, Bairro Isaura Parente
Rio Branco, Acre - CEP - 69.918-306

Opinião, críticas e sugestões
entre em nosso site:
gladsoncameli.com.br

Escritório Brasília
Senado Federal Anexo II, Bloco A, Ala Teotônio Vilela
Gabinete 14 - Brasília - DF CEP - 70165-900
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Aprovada regulamentação dos direitos domésticos

CO M P R OMIS S O

noturno. Outro ponto bastante importante foi a redução do INSS para
os patrões. Não podemos sobrecarregar tanto a carga tributária para
os empregadores, sob o risco do
trabalho doméstico ficar inviável.
Desta forma, a alíquota de contribuição patronal para a previdência
cai dos atuais 12% para 8%. Agora a
lei segue para sanção presidencial

Fies:
Gladson acompanha ministro da Integração em visita Cameli pede esclarecimento
sobre as novas regras
às vítimas da cheia no Acre
Para reforçar o apoio federal ao Acre, em decorrência da cheia histórica que desabriga milhares de famílias,
o senador Gladson Cameli (PP-AC) acompanhou a comitiva
do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, em Rio
Branco. Atento aos números apresentados pela equipe de
governo e o prefeito Marcus Alexandre, o senador defendeu
a necessidade urgente de
abrigar nas moradias do
programa Minha Casa,
Minha Vida que estão ficando prontas, as famílias
que estão desabrigadas.
Ele também lembrou dos
prejuízos causados aos
produtores rurais devido
a cheia do rio Acre

O senador Gladson Cameli (PP-AC), pediu esclarecimentos sobre as novas regras do Fundo de Financiamento
Estudantil, o Fies. Regras que tem provocado manifestações
em todo o Brasil.
Para o senador que tem como uma de suas bandeiras
defender a juventude, esse assunto precisa ser esclarecido
e resolvido. “Solicitarei, por meio do meu
gabinete, uma audiência com o ministro da
Educação para que ele
venha explicar sobre essas novas regras. Infelizmente, a corda sempre arrebenta do lado
mais fraco, e são os
alunos os mais prejudicados. Mas, espero que
o governo e os órgãos
competentes se responsabilizem e resolvam
esse problema que tem
afligido as famílias brasileiras”, ressaltou

Em discurso, Cameli
garante luta contra
desigualdades regionais
O senador Gladson Cameli (PP-AC) em
seu primeiro discurso
na tribuna do Senador
federal, apresentandose para o Brasil, e ressaltando a importância
do Acre e da Amazônia
para o futuro do país.
Entre as bandeiras do
novo senador estão o
desenvolvimento sustentável e a qualidade
da saúde e da educação, além da garantia de compromisso com as novas gerações.
“O Acre e a Amazônia são o futuro do Brasil. Por
isso, o Senado federal representa, para mim, um novo
estágio de luta. De luta pela união das bancadas do
Norte, de luta a favor da Amazônia Legal, da economia
verde, da pesca, da aquicultura. De luta a favor dos
seringueiros, das comunidades indígenas, do povo da
Região Norte”, enfatizou

Senador percorre BR 364 e
cobra recuperação do DNIT
Acompanhado do deputado estadual Nicolau Júnior (PP), no final de abril, o senador percorreu de carro
a BR-364 até o município de Cruzeiro do Sul. Ao ver de
perto as condições dos trechos mais críticos da estrada
ele avaliou que a rodovia apresenta precariedade, e reserva poucos trechos de condução tranquila.
“O nosso dever agora é cobrar do governo federal
a recuperação imediata da BR 364. É obrigação do DNIT
assegurar o tráfego seguro até Cruzeiro do Sul. Vamos
bater na porta do Ministério dos Transportes e onde for necessário para continuar
assegurando o sonho
da integração a todos
os acreanos”, concluiu
o senador

(Da Assessoria, com informações da Agência Senado).
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EDUCAÇÃO

A LA G A Ç Ã O

Finalmente votamos a regulamentação que consolidou os direitos dos trabalhadores domésticos. Após dois anos de debates,
o Senado aprovou dia 6 de maio
o projeto de lei que assegura os
novos benefícios da categoria.
Entre as conquistas estão: FGTS,
seguro contra acidente de trabalho, banco de horas e adicional

S A Ú D E E E C O NO M IA

O senador Gladson Cameli
(PP-AC) solicitou uma ação emergencial do Ministério das Comunicações para solucionar os problemas da telefonia móvel no Acre
e na Amazônia, apontando como
principais transtornos para população a interrupção no sistema de
voz e as falhas na conexão com a
internet.
Para o senador, é preciso
melhorar o acesso, a qualidade e
o custo para os cidadãos. “O nortista paga um preço absurdo para

ter acesso aos serviços e, ainda
assim, o serviço prestado é muito ruim. A qualidade e custo precisam melhorar”, questionou ele
durante audiência.
O ministro disse que já entrou em contato com as empresas
de comunicação para encontrarem
uma solução para que o custo seja
reduzido e o serviço ampliado. Berzoini afirmou que no prazo de 40
a 50 dias será apresentado um plano para resolver os problemas que
foram relatados pelos senadores

Cameli cobra de ministério
investimento no setor elétrico do Acre
O senador Gladson Cameli
(PP-AC), em audiência com o ministro de Minas e Energia, Eduardo
Braga, cobrou investimento no Setor Elétrico do Acre. Entre as reivindicações estavam a conclusão
do Linhão entre Sena Madureira e
Cruzeiro do Sul e a universalização do programa Luz para Todos.
O senador aproveitou a oportunidade, e lembrou o ministro que no
Acre paga-se a energia mais cara

do país e o serviço oferecido no
estado é campeão de reclamação
na lista do Procon.
Programa “Luz para Todos”
Sobre o programa “Luz para
Todos”, o ministro afirmou que
a estimativa é até 2018 é fazer
8.200 novas ligações e que os investimentos estão assegurados.
Para o senador Gladson Cameli
esse é um programa importante que gera impacto na vida das
pessoas. “A qualidade da vida
das pessoas melhoram depois que
são beneficiadas pelo programa,
em nosso estado temos um défecit muito grande na área rural, e
muitas famílias aguardam serem
beeneficiadas pelo programa”,
destacou o senador

Acompanhe o Facebook e fique por dentro da opinião do senador
sobre os temas que são discutidos no Senado
#Renegociação #Dívidas #Estados #Municípios
A aprovação, aqui no Senado, do projeto que obriga a União a colocar em
prática o novo indexador das dívidas dos estados e municípios (PLC 15/2015) é fundamental e agiliza a quitação de dívidas dos entes federativos com a União, porque
reduz os juros das dívidas e alivia a situação financeira de governadores e prefeitos.
Como a Casa modificou o texto, adiando o início da aplicação dos novos índices de
correção para até dia 31 de janeiro de 2016, o projeto voltará para Câmara. Defendo
que é preciso urgência nos ajustes das finanças dos estados e municípios. Visitei os
municípios localizados no entorno da BR 364 sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul e vi
de perto a situação precária que a população de cada cidade enfrenta com a falta de
recursos, também reafirmo meu compromisso em continuar lutando pela melhoria
da qualidade de vida da população acreana e do país

#Fies #Educação #Futuro
Tenho acompanhado, diariamente, a manobra que os alunos vem
enfrentando para renovar e para aderir ao Programa de Financiamento Estudantil, o Fies. Não é novidade que uma nação não alcança o desenvolvimento se não trilhar o caminho da educação. Ontem, assisti mais um capítulo
dessa triste história. Na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), o assunto
foi debatido com várias autoridades e chegou-se a uma conclusão óbvia: o
ministério da Educação conduziu a alteração das normas do programa sem
os devidos esclarecimentos, ocasionando sérios problemas para os alunos. É
preciso agir e cobrar de uma vez por todas que o governo reconheça os erros
e corrija os problemas. Desta forma, minimizamos as dificuldades enfrentadas pelos alunos e nos comprometemos com o futuro do país
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MINAS E ENER GIA

O senador Gladson Cameli
(PP-AC) se reuniu com estudantes
de medicina. O encontro aconteceu na Santa Casa de Misericórdia, em Rio Branco, e teve como
pauta o apoio necessário aos projetos de lei que tratam dos temas
Educação, Ciência e Tecnologia,
no Congresso Nacional. Uma Comissão de Estudantes de Medicina
de Universidades de países estrangeiros apresentou ao parlamentar
uma proposta de internato que
vem sendo discutida com a participação do Ministério Público e o
Conselho Regional de Medicina no
Acre (CRM).
Cameli também se encontrou com empresários e comerciantes na Associação Comercial
do Acre (Acisa). Ele destacou a
importância do setor na geração
de empregos e renda e debateu
alternativas para a criação de uma
agenda positiva para a economia
estadual

Gladson cobra soluções para
telefonia móvel na Região Norte

C O M U NIC A Ç Ã O

Gladson se reúne
com acadêmicos
de medicina e
ouve setor
empresarial
do Acre

