
Mailza Gomes destaca 
que vai garantir 
recursos para os 22 
municípios do Estado

Página 3 Página 6 Página 6

Compromisso, 
dedicação e 

responsabilidade 
com o Acre

I N F O R M A T I V O P A R L A M E N T A R

Mailza apresenta 
projeto contra fraudes 
em cotas partidárias 
para mulheres

Emoção marca entrega 
do Diploma Bertha 
Lutz por Mailza a 
mulheres acreanas

Sob responsabilidade do Gabinete da Senadora Mailza Gomes - Ano I - Edição Nº 01 - Rio Branco - Acre, Março de 2019

MANDATO ATUANTE E PROPOSITIVO



INFORMATIVO PARLAMENTAR - RIO BRANCO/ACRE - MARÇO/20192|

Agradecendo a Deus e 
a população acreana pela 
oportunidade em representar 
o Acre, a senadora Mailza 
Gomes (Progressistas-AC) 
tomou posse no dia 03 de 
janeiro, no lugar do então 
senador Gladson Cameli, que 
passou a governar o Acre no 
início do ano.

Mailza Gomes ressaltou 

Na tribuna, Mailza Gomes destaca que será uma senadora municipalista 

“Baterei nas portas dos ministérios para garantir recur-
sos para o Acre, defenderei as reformas necessárias para 
que nosso país volte a crescer. Com transparência, confi-
ança, diálogo e trabalho vamos juntos escrever um novo 
capítulo da história do nosso Acre. Que Deus nos proteja 
sempre”, destacou a senadora.

Mailza Gomes toma posse no Senado Federal

Construção do Parque Tecnológico do Acre: instituições apoiam

POSSE

que vai trabalhar com muita 
dedicação para o desenvolvi-
mento do Acre. “Tenho um 
compromisso com o nosso 
estado. Com muita responsa-
bilidade, vou representar nos-
sa gente aqui no parlamento”, 
disse. A senadora afirmou que 
também será defensora das 
pautas municipalistas e estará 
junto às prefeituras.

Buscar desenvolvimen-
to para o Acre por meio da 
ciência e tecnologia é o ob-
jetivo do Parque Tecnológico, 
projeto apoiado pela senado-
ra Mailza Gomes, que conta 
com o apoio do Ministério da 
Educação (MEC), Ministério 
da Ciência e Tecnologia, da 
Universidade Federal do Acre 
(UFAC), do Instituto Feder-
al de Ciência e Tecnologia 
(IFAC), governo do estado e 
Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI). 

“O nosso estado e o nos-
so Brasil estão vivendo um 
momento novo. Esse é o mo-
mento certo para tirar do pa-
pel nossas idéias. Estou mui-
to feliz com a sensibilidade 

do ministro da Educação e à 
disponibilidade da reitora da 

UFAC em executar o pro-
jeto”, informou a senado-

ra Mailza Gomes.
Cameli abraçou o proje-

to e disse que que tem total 
apoio do estado “Pode contar 
comigo. A viabilidade desse 
parque vai trazer desen-
volvimento e favorece nossa 
região, situada numa área de 
fronteira. O estado está de 
portas abertas”, destacou.

Guida Aquino salientou 
que a Ufac como executo-
ra do projeto incentiva a 
pesquisa e oportunidade 
para os  alunos “Isso porque 
promovem o desenvolvi-
mento de empresas por 
meio de soluções e tecnolo-
gias desenvolvidas por uni-
versidades e seus pesquisa-
dores”, disse.
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Melhorias no aces-
so à internet e telefonia 
de qualidade para todos 
os municípios do Acre e 
a importância do Parque 
Tecnológico para a região 
foram pautas da reunião 
da senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) e do 
secretário de Ciência e Tec-
nologia do estado do Acre, 
Anderson Abreu com o 
ministro da Ciência e Tecn-
ologia, Marcos Pontes. 

 “O acesso a internet e 
à telefonia ainda é muito 
limitado nos municípios de 
nosso Acre, precisamos de 
ações eficazes que vão aju-
dar de verdade nosso povo 
que não aguenta mais 
ficar isolado. Tecnologia 
também é uma bandeira 
que defendo no Parlamen-
to”, informou a senadora.

“Precisamos mirar em 
desafios grandes, e eu 
acredito que podemos 
fazer muito no estado do 
Acre. Se juntarmos os es-
forços das organizações 
e dos governos podemos 
realizar projetos incríveis 
no estado. Conte comi-
go”, destacou o ministro 
astronauta.

Ministro da 
Tecnologia 
garante internet 
e telefonia móvel 
para comunidades 
isoladas do Acre

AÇÕES DO MANDATO

Em encontro com os pre-
feitos do Acre, em Brasília, a 
senadora Mailza Gomes (Pro-
gressistas-AC) destacou que 
podem contar com ela para 
destinar recursos para os mu-
nicípios. Mailza também lem-
brou que conhece de perto às 
dificuldades dos prefeitos e 
que vai trabalhar muito para 
melhorar a vida da popu-

Mailza destacou que vai lutar por re-
cursos para os 22 municípios do Acre

Mailza Gomes destaca que vai garantir 
recursos para os 22 municípios do Acre

Vamos visitar todos 
os municípios, ouvir a 
população, saber das 
suas necessidades para 
buscarmos soluções 
práticas.

lação. Já na primeira semana 
de mandato, a parlamentar 
reuniu sua equipe de trabalho 
para tratar do planejamen-
to estratégico e metas para 
os seis primeiros meses de 
atuação no Senado Federal. 
Na reunião foram discutidas 
ações para atuação da parla-
mentar como o envio de re-
cursos para os 22 municípios 

do estado. 
“Vamos visitar todos os 

municípios, ouvir a popu-
lação, saber das suas ne-
cessidades para buscarmos 
soluções práticas. O diálogo 
é necessário nesse momen-
to de mudanças. Vamos tra-
balhar juntos para o desen-
volvimento de nosso estado”, 
disse a senadora.

Colégio Militar Tiradentes recebe visita da senadora
Cumprindo mais uma 

agenda no Acre, a sena-
dora Mailza Gomes (Pro-
gressistas) o Colégio Mili-
tar Tiradentes, localizado 
no bairro Calafate, em Rio 
Branco e atende 740 alunos 
de 42 bairros da capital, do 
6º ao 9º ano do ensino fun-
damental, em dois turnos.

A parlamentar foi con-
hecer infraestrutura e a 
proposta pedagógica da in-
stituição, administrada pela 
Polícia Militar do Acre. Mailza 
percorreu as instalações 
físicas do prédio, as salas 
de aula, equipadas com da-
ta-show, os corredores e a 
parte externa do colégio.

“A educação é um com-
promisso do meu mandato. 
Esse colégio é referência 
no aprendizado dos nossos 

alunos. Fico feliz saber que nos-
so estado conta com este colé-
gio de excelência e exemplo em 
educação no ensino público. A 
Polícia Militar está de parabéns 
pela organização e qualidade 

A educação é um compromisso do 
meu mandato... Fico feliz saber que 

nosso estado conta com este colégio 
de excelência e exemplo em educação 

no ensino público.

que proporciona um estu-
do sadio, organizado e de 
muito respeito ao outro. É 
um avanço na conquista ed-
ucacional dos nosso jovens”, 
elogiou a senadora.
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As redes sociais da senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) são um espaço de divul-
gação de ações no Senado e canal de conta-
to com a população. Confira neste encarte um 
pouco do trabalho da parlamentar desempen-
hado com compromisso, seriedade, diálogo e 
apoio  aos municípios do Acre.

MÍDIAS SOCIAIS
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senadoramailzagomes.com.br

Senadora Mailza Gomes

@senadoramailzagomes

Mailza Gomes

@MailzaGomes

Mailza Gomes

Acompanhe 
as redes sociais
e fique por dentro
das ações da senadora
e os temas que
são discutidos
no Senado
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AGENDA

Visita aos municípios do Acre

Mailza apresenta projeto 
contra fraudes em cotas 
partidárias para mulheres

Emoção marca entrega do Diploma 
Bertha Lutz pela senadora  Mailza a 
mulheres acreanas em Brasília

A senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) iniciou em 
fevereiro visitas pelos municí-
pios do interior do Acre. Dia 23, 
a parlamentar esteve em Bujari, 
Porto Acre  e Acrelândia. No Bu-
jari, conversou com vereadores, 

Senadora esteve dialogando com a população de Porto Acre, conversou com 
agricultores e ouviu deles necessidade de investimentos na área

Senadora conversa com  a comunidade do município do Bujari

professores e a comunidade. 
Pela tarde, Mailza esteve 

reunida na Vila do Incra, mu-
nicípio de Porto Acre,  junto 
com o prefeito Bené Dam-
asceno e lideranças locais 
ouvindo problemas que as 

comunidades rurais e urbanas 
daquela localidade enfrentam.

Encerrando as visitas, Mailza 
esteve uma reunião produtiva 
em Acrelândia com o prefeito 
Ederaldo Caetano,  lideranças 

A senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) em seu 
primeiro discurso no Senado 
Federal destacou as ações re-
alizadas e também apresentou 
seu primeiro Projeto de Lei. A 
proposta muda a legislação 
eleitoral para incentivar as can-
didaturas femininas e combater 
as fraudes na cota de gênero. 
Pela legislação, os partidos de-
vem dedicar ao menos 30% 
das candidaturas para o gênero 
menos representado. O projeto 
da senadora mantém esse per-
centual, mas torna mais rigoro-

políticas e a comunidade do mu-
nicípio. Em todas as reuniões, a 
parlamentar ouviu atentamente 
as reivindicações e se disponibi-
lizou contribuir com seu manda-
to no envio de recursos.

sa a punição para o descumpri-
mento da norma.

De acordo com o Projeto de 
Lei (PL) 1.541/2019, qualquer 
candidato, partido político ou 
o Ministério Público Eleitoral 
poderá fazer representações 
à Justiça Eleitoral, no prazo de 
até 180 dias da diplomação, 
com objetivo de relatar fatos e 
pedir a abertura de investigação 
judicial para apurar descumpri-
mento da cota de gênero.

“Em 2018, quando não fo-
ram criados obstáculos à par-
ticipação feminina na políti-
ca, sua representatividade 
cresceu significativamente, 
demonstrando que, ao con-
trário do propagado, mulheres 
se interessam, sim, pela nobre 
atividade política e, quando 
apoiadas pelos seus partidos, 
possuem candidaturas viáveis e 
competitivas”disse a senadora.

A entrega do Diploma 
Bertha Lutz pelo Sena-
do Federal na manhã de 
terça-feira (26) as acre-
anas Iolanda Lima Flem-
ing e Laélia Alcântara (in 
memoriam) foi marcada 
pela emoção. A solenidade 
reconhece pessoasque se 
destacam na luta pelo pro-
tagonismo feminino na so-
ciedade brasileira.

A indicação das políti-

cas acreanas foi da sena-
dora Mailza Gomes (Pro-
gressistas-AC).

 “Laélia foi a primeira 
senadora negra do país, 
sua atividade como ci-
dadã mistura-se à luta do 
povo acreano, e Iolanda a 
primeira governadora do 
país ainda continua nos en-
sinando a importância da 
participação da mulher na 
política” destacou Mailza.
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INFRAESTRUTURA

Agronegócio: Senadora defende investimentos na 
agricultura e pecuária para desenvolver o estado

Mailza e bancada federal pedem investimentos 
na construção de pontes e rodovias no Acre 

A senadora Mailza Gomes, 
acompanhada da Ministra 
da Agricultura Tereza Cristi-
na, do governador Gladson 
Cameli e a bancada federal, 
participaram na sexta-feira 
(22)  do ato de abertura da 
colheita da soja na Fazenda 
Mariana, que fica no km 16 da BR 
364. Em seguida, a ministra fez 
uma visita ao plantio de grãos e 
participou da demonstração da 
primeira colheita.

A senadora Mailza agra-
deceu à presença da ministra 
no estado e, enfatizou que o 
Acre vive um novo modelo 
de desenvolvimento frente 
à produção de grãos “Como 

Em reunião realizada em 
Brasília na terça-feira (12), 
a senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC), este-
ve reunida com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes, o governador Glad-
son Cameli e deputados 
federais do Acre. 

No encontro, foram 

disse à ministra, a abertura da 
Colheita de Soja aqui em nos-
so estado é simbólica. Hoje 
são 500 hectares, mas ano que 

vem poderá ser 1000, 2000 
hectares. E é isso mesmo que 
a gente quer: fortalecimen-
to com países vizinhos e um 

novo modelo de desenvolvi-
mento do agronegócio para 
nossos produtores rurais”, 
destacou a parlamentar.

discutidos os investimen-
tos do Governo Federal 
para o Acre, como a refor-
ma das pontes do Rio Ju-
ruá, em Rodrigues Alves, a                
construção de uma nova 
ponte ponte que liga Bra-
siléia a Epitaciolândia (so-
bre o Rio Acre), as BRs 317 
e 364 e a ponte sobre o Rio 
Tarauacá. Mailza agradeceu 
ao ministro os investimen-
tos “Destaquei ao ministro 
que a construção e  recu-
peração dessas  pontes e 
manutenção de rodovias 
no Acre são muito impor-
tantes para o desenvolvi-
mento do nosso estado. 
No Acre, o acesso a várias 
cidades são por pontes, 
então essas obras irão fo-
mentar a economia”, pon-
tuou a parlamentar. 

Destaquei ao ministro que a 
construção e  recuperação dessas  

pontes e manutenção de rodovias no 
Acre são muito importantes para o 
desenvolvimento do nosso estado
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CONHEÇA MAILZA GOMES

Uma progressista em defesa das causas sociais

Mailza Gomes tem 42 anos, é 
mãe de um casal de filhos, 
Henry Miguel, de 11 e Hele-

na, de 7. Nascida de uma família de 
5 filhos, sendo a caçula de quatro 
mulheres, passou a infância e ado-
lescência no interior de Rondônia, 
estado que os pais migraram de 
Minas Gerais na década de 70. Veio 
para o Acre em 1995 acompanhando 
a família e a irmã mais velha. Casa-
da com James Gomes, ex-prefeito 
de Senador Guiomard, foi secretária 
de Administração, Assistência Social 
e Cidadania durante o mandato de 
James no executivo municipal.

Como primeira dama, Mailza 
atuou ativamente na prefeitura de 
Senador Guiomard. Foi secretária 
de Ação Social e desenvolveu pro-
jetos como  “Prefeitura no Bairro” e 
“Natal Feliz”, todos voltados para as 
questões sociais. 

Durante o mandato de senadora, 
Mailza Gomes pretende atuar princi-
palmente na defesa dos municípios, 
em questões sociais, projetos voltados 
para valorização das mulheres, de-
senvolvimento e amparo das famílias 
carentes. Mailza enfatiza que será par-
ceira do Governo de Gladson Cameli, 
dando suporte às necessidades do Es-
tado, sendo sua porta-voz em Brasília.

Na prefeitura de Senador Guio-
mard, Mailza desenvolveu projetos 
relevantes como o “Prefeitura no 
Bairro”, em que montava estrutu-
ra de atendimento social, médico, 
odontológico e parque para crianças. 
O  atendimento prioritário era para 
as mulheres, que contavam com 
serviços de beleza, palestras e saúde. 
Mailza também criou o projeto “Natal 
Feliz”, que distribuía  brinquedos às 
crianças carentes do município. 
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