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Atos Legislativos

PROJETO DE LEI Nº 348/2019
Concede Título de Cidadã Tocantinense a Maiara Carla
Henrique Pereira. A Assembleia Legislativa do Estado
do Tocantins decreta:

Ar t. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Tocantinense a
Maiara Carla Henrique Pereira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Filha de pai matogrossense e mãe mineira, Maiara Carla
Henrique Pereira é cantora, conhecida por integrar, ao lado de
sua irmã gêmea, Maraisa, a dupla sertaneja Maiara & Maraisa.
Nasceu em 31 de dezembro de 1987, em São José dos Quatro
Marcos, no estado do Mato Grosso, mas foi criada em Araguaína,
Tocantins. Maiara é formada em música e começou a cantar aos
cinco anos de idade.

Durante a infância participou de festivais e fanfarras em
Araguaína e em Governador Valadares, Minas Gerais, estudou
canto e violão e aprimorou o talento nato que possuía. No ano
de 2005, os pais de Maiara e Maraísa deram de presente para
as meninas a gravação de um CD em São Paulo e ao conhece-
rem Theodoro, da dupla Theodoro & Sampaio, foram aconse-
lhadas por ele a assumirem-se como dupla sertaneja e grava-
ram a canção “Peixe Carimbado”, já sob o nome de Maiara &
Maraísa.

O sucesso nacional veio em 2013, com o lançamento da
música “No Dia do Seu Casamento”, cujo clipe alcançou um
milhão de visualizações. Nesse mesmo ano, lançaram um disco
de composições próprias, com destaque para a faixa “É Rolo”,
que contou com a participação da dupla Jorge & Mateus.

O primeiro DVD da carreira foi gravado ao vivo no dia 31
de março de 2015 em Goiânia. O show trouxe um repertório
escolhido a dedo e as participações especiais de grandes no-
mes do sertanejo, como Jorge & Mateus, na faixa “Fala a Ver-
dade”, Cristiano Araújo, em “Se Olha no Espelho”, Bruno &
Marrone, em “Dois Idiotas” e Marília Mendonça, na canção
“Motel”. Os grandes destaques do DVD, porém, foram as can-
ções “10%” e “Medo Bobo”, que se tornaram grandes hits da
dupla.

Em 2017, Maiara & Maraísa já figuravam como uma das prin-
cipais duplas sertanejas do Brasil, superando a marca de três
bilhões de visualizações e mais de 5 milhões de inscritos em seu
canal do YouTube. Além disso, segundo o Google, a dupla foi
uma das mais pesquisadas durante o ano de 2016.

Sinto-me particularmente honrada de, na condição de De-
putada Estadual, apresentar esta propositura, pois sua aprova-
ção significa ter como reconhecida como cidadã tocantinense
uma pessoa talentosa, que orgulhosamente tem levado o nome
da cidade Araguaína e do Tocantins, para todo o país, como
cidade onde iniciou sua carreira e passou sua infância. O suces-
so alcançado pela dupla se deve a um dom, mas da mesma forma
se deve a persistência e força dessas duas mulheres.

É por essas razões que ora venho apresentar o presente

Projeto de Lei, que concede a essa grande e valorosa pessoa o
merecido Título de Cidadã Tocantinense.

Sala das Sessões, em 1° de Outubro de 2019.

LUANA RIBEIRO
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 349/2019
Dispõe sobre a criação e concessão da honraria denominada
"Título de Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro."

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta:

Art. 1°  Fica instituída a honraria denominada "Título de Cida-
dão Benemérito Senador João Ribeiro" a ser concedida, mediante
lei, de iniciativa exclusiva e singular de integrante do Poder
Legislativo Estadual.

Parágrafo único. A concessão da honraria referida no caput
deste artigo objetiva distinguir e homenagear pessoas nascidas
no Estado do Tocantins e possuidoras de virtudes éticas, morais,
profissionais e intelectuais, com atuação superlativa em favor do
Tocantins e destacada contribuição nas áreas política, literária,
cultural, educacional, econômica, artística, saúde, esportiva, jurí-
dica, assistência social e outros ramos do conhecimento e ativida-
des humanas reconhecidas como relevantemente benéficas para
o Estado e sociedade tocantinense.

Ar t. 2° A entrega do Título de Cidadão Benemérito Senador
João Ribeiro, dar-se-á em Sessão Solene da Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins, revestida do protocolo regimental cabí-
vel, a ser realizada, preferencialmente, no exercício de cada manda-
to da Mesa Diretora.

Ar t. 3° As despesas decorrentes da criação, confecção e pre-
enchimento manuscrito do diploma, que materializa a efetiva con-
cessão do Título de Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro,
correrão por conta do Poder Legislativo Estadual.

Parágrafo único. No documento, mencionado no caput deste
artigo, deverão constar os nomes do Presidente, 1° e 2° Secretári-
os da Assembleia Legislativa do Estado do Estaco do Tocantins e
o nome do Deputado autor da proposição legislativa que motivou
a concessão do título.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

No âmbito a Assembleia Legislativa já existe a honraria deno-
minada "Título de Cidadão Tocantinense", destinada a homena-
gear pessoas que são naturais de outros Estados da Federação.

Ocorre que cidadãos nascidos no Estado do Tocantins e que
são possuidoras de virtudes éticas, morais, profissionais e inte-
lectuais, com atuação superlativa em favor do Tocantins não rebem
o título.

Assim, a presente proposta buscar trazer também ao reconhe-
cimento pessoas nascidas no Estado do Tocantins e que ajuda-
ram o desenvolvimento do Estado na busca do desenvolvimento
humano e da redução das desigualdades sociais.

Por essa razão, propomos a criação da honraria denominada
"Título de Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro", porque o
João Ribeiro, o João da ótica, o João do povo, o João das grandes
obras, o senador João Batista de Jesus Ribeiro, morreu em 18


