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CARTA DO POVO DE TARAUACÁ AO SENHOR PRESIDENTE  

JAIR BOLSONARO 
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro, 
 
 
Honra-me vir à ínclita presença de Vossa Excelência para, em nome do 

Povo de Tarauacá, município do Estado do Acre, congratula-lo pela vitória nestas eleições.  
 
O Povo Brasileiro quer mudanças, por isso lhe deu 46,03 % dos votos, ou 

seja, 49.276.990 (quarenta e nove milhões, duzentos e setenta e seis, novecentos e noventa 
mil) votos.  

 
O Povo Acreano quer líderes compromissados com a ética e a segurança 

pública, por isso lhe deu 262.508 (duzentos e sessenta e dois, quinhentos e oito mil) votos. 
Isto significa que o Povo do Acre lhe deu 62,24% dos votos válidos, neste 1º turno. Nosso 
estado foi o 3º no ranking que mais votou no 17 para Presidente do Brasil (62,24%).  

 
O Povo de Tarauacá, município onde fui eleita a 1ª Prefeita, tem imenso 

carinho por Vossa Excelência. Votou e continuará votando em Vossa Excelência. No 1º 
turno obtivemos 45,57% dos votos (7.798 mil votos), em sua maioria votos de mulheres.  

 
Tarauacá está localizada no meio da Amazônia Ocidental, tem um Povo 

humilde, alegre e hospitaleiro, que confia em Deus e confia em Vossa Excelência, para 
ajudar-nos. Precisamos, com urgência, melhorar nossa infraestrutura, pavimentar nossas ruas 
e melhorar nossa BR-364, reduzir os índices de violência e crimes, trazer paz às famílias, 
gerar trabalho e renda, ativar nossa Fábrica de Compensados, avançar nos programas de 
agricultura familiar, e melhorar a saúde pública. Essas são algumas das nossas prioridades.  

 
Concluo, portanto, Senhor Presidente, entregando esta Carta do Povo de 

Tarauacá, em vossas próprias mãos, cumprimentando-o fraternalmente, com fé em Deus, 
por um Brasil melhor, e com a esperança de Vossa Excelência abraçar nosso querido Povo 
de Tarauacá.  

 
Rio de Janeiro – RJ, Brasil, 24 de outubro de 2018. 
Respeitosamente, 
 

Marilete Vitorino de Siqueira 
Prefeita do Município de Tarauacá 

 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Presidenciável JAIR MESSIAS BOLSONARO (PSL) 
Futuro Presidente da República Federativa do Brasil 


