PROJETO DE LEI Nº

DE

DE

DE 2017.

Concede título honorífico de
cidadania que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica concedido a NAIARA DE FÁTIMA AZEVEDO o Título
Honorífico de Cidadã Goiana.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2017.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual

Projeto de lei n° 010/2017

JUSTIFICATIVA
A honraria que ora se concede à cidadã NAIARA DE FÁTIMA
AZEVEDO, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de merecimento que
devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
Naiara de Fátima Azevedo nasceu na cidade de Campo Mourão,
no Paraná, em 31 de outubro de 1989. Morou em um sítio da família até os 16 anos de
idade, quando foi para a cidade de Umuarama fazer faculdade. Se formou no curso de
Estética e Cosmetologia, chegando inclusive a fazer pós-graduação na área de pósoperatório facial e corporal. Naiara canta desde criança. Nascida em uma família onde
os tios, avós e primos são músicos, a influência sertaneja sempre foi muito grande.
Casou-se em 18 de outubro de 2016, com o empresário Rafael
Cabral, no Espaço Memoratto, em Goiânia – GO.
A carreira profissional de Naiara Azevedo começou com uma
brincadeira. No ano de 2011, diante do grande sucesso do single “Sou Foda”, da dupla
Carlos & Jader, que ao olhos dela, passava uma imagem um tanto quanto negativa da
mulher, Naiara então resolveu compor uma música em resposta e postar um vídeo
caseiro no YouTube. A música, batizada de “Coitado”, que trouxe uma letra inversa à
da música “Sou Foda”, priorizando e fortalecendo o ponto de vista feminino, abriu as
portas para Naiara.
Em janeiro de 2016, Naiara mudou-se para Goiânia, capital dos
sertanejos, para dar início a uma nova fase na carreira, onde gravou o novo projeto,
intitulado “Totalmente Diferente” que estreou o hit 50 Reais e rapidamente ganhou o
Brasil, disparando na lista das mais musicas tocadas nas rádios brasileiras, além de
entrar no top 100 mundial de vídeos no YouTube, alcançando a 75ª posição.
Naiara Azevedo tem divulgado Goiânia e o Estado de Goiás em
suas ações culturais, fortalecendo a imagem do estado e movimentando o setor cultural.
Por todos estes fatos ora apresentados, é justa e oportuna a
presente concessão. E, desta forma, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, pedimos o apoio unânime dos nobres Pares
desta Casa Legislativa para sua aprovação.
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