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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público ao Arquiteto, Músico
e Artista Plástico Ilustríssimo Senhor Thiago Sinohara, pelo brilhante talento e pela primeira exposição no
último dia 24 de janeiro em Cuiabá/MT, onde vendeu todas as suas obras feitas em aquarelas em apensas
uma manhã.
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JUSTIFICATIVA

Thiago Sinohara formou-se em arquitetura pela UNIC e nas horas vagas, dedica-se a música, artes
plásticas e artes marciais.

Com passagem por São Paulo, onde buscou mais contato com a arte, sempre visitava Cuiabá para
estudar música(violino) no  Conservatório Dunga Rodrigues.

Passou também por Chapada dos Guimarães onde aprofundou seus estudos de aquarela e música.

Seu contato com aquarela se deu por influência da irmã, que buscava um curso sobre a técnica mas
acabou desistindo. Thiago matriculou-se e decidiu se aprofundar, revelando o exímio talento que é hoje.

Com experiências em diversas artes como o grafite, colagem e outros, apaixonou-se pela aquarela e
hoje mostra seu talento em pinturas que deixam qualquer um admirado pela riqueza dos detalhes e perfeição
dos traços

No ultimo dia 24 de janeiro, Thiago expôs, pela primeira vez, suas obras no Espaço Magnolia,
mostrando seu talento e suas obras as quais foram todas vendidas  apenas uma manhã. Essa venda record,
em primeira exposição, ratifica o talento e a qualidade das obras.

Thiago, muito me honra ter em minha cidade e em meu Estado uma pessoa tão talentosa e dedicada
a arte e música. Desejo que o sucesso seja uma obra constante em sua vida. Aceite essa Moção de
Congratulação como forma de reconhecimento pelo brilhante talento. Que mais exposições venham pela
frente. Parabéns!!!

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja
ao Arquiteto, Músico e Artista Plástico Ilustríssimo Senhor Thiago Sinohara, pelo brilhante talento e pela
primeira exposição no último dia 24 de janeiro em Cuiabá/MT, onde vendeu todas as suas obras feitas em
aquarelas em apensas uma manhã. No seguinte endereço: Avenida Marechal Deodoro, nº 1216, apto 102,
Cep: 78005-100, Cuiabá/MT.
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