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Concede  o  Título  de  Cidadã  Mato-Grossense
para Michelli H. Soares Viera.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe
o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica concedido à Michelli H. Soares Viera o Título de cidadã mato-grossense.

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

 

 

JUSTIFICATIVA

 

A Senhora Michelli Soares, como é conhecida no nosso Estado, nasceu no município de
Araraquara/SP, no dia 16/02/1987, filha de Manoel Soares da Paixão Neto e Cleusa
Aparecida Pelegrini.

Iniciou seu trabalho em Mato Grosso no ano de 2009. Casada com o Senhor Cristiano Vieira
dos Santos, apaixonada pelo irmão Ricardo Soares e mãe de um filho de quatro patas Pequi
Soares Vieira.

Michelli Soares começou sua trajetória promissora de muito trabalho e sucesso aos onze
anos de idade, quando começou a participar de concursos de beleza e seu primeiro concurso
foi disputando a “Rainha de Rodeio” a qual foi campeã, logo na primeira vez que pisou em
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uma arena de Rodeio.

Depois continuou participando de concursos e trabalhando como modelo, mas após ganhar
27 títulos, quis parar com os Concursos e escolheu fazer sua despedida disputando o
concurso “Miss Rodeio Brasil”, concurso do maior cenário de Rodeio Brasileiro que
aconteceu na maior Festa da América Latina, onde também foi campeã, sendo a primeira
Miss Rodeio Brasil, onde teve a certeza que queria para sua vida trabalhar com Rodeio.

Durante seu reinado, passou a representar a Festa do Peão de Barretos no Brasil e também
no exterior, logo começando a trabalhar como apresentadora do Programa “Astros do
Rodeio”, da TV Band.

Quando o programa acabou, Michelli recebeu o convite de trabalhar como Repórter Rodeio
no “Top Team Cup”, que foi o maior Campeonato de Rodeios do País. Jornalista, Publicitária,
Apresentadora, Comentarista, Influenciadora Digital, além de muita simpatia e beleza, tem
como seu maior público, o público feminino.

Michelli vem representando a força feminina com muita competência no rodeio. De repórter
de Rodeio, Michelli é uma das mais conceituadas apresentadoras do nosso Rodeio,
assumindo as arenas no cerimonial de abertura onde apresenta todos os profissionais
envolvidos na etapa. Iniciada as montarias, Michelli Soares assume seu posto de
Comentarista de Rodeio, sendo a Primeira Mulher Comentarista Técnica de Rodeio do Brasil.

Em 2009 começou sua trajetória de muito trabalho no Estado de Mato Grosso, sendo sua
primeira vinda na Cidade de Rondonópolis como Repórter do Top Team Cup, onde tem um
Fã Clube criado pelos Fãs daquela Cidade.

Além de vir com o Campeonato Top Team, Michelli Soares também tem trabalhado com
outros Eventos em Rondonópolis, assim como em outras cidades do Estado, sendo algumas
delas: Tangara da Serra, Campo verde, Dom Aquino, Pontes e Lacerda, Juína, Poconé,
Cáceres, Nova Mutum, Aripuanã, entre outras.

Michelli Soares ainda desenvolve um trabalho Social na APAE de Rondonópolis sempre que
está na cidade. Faz visitas, brincadeiras, sorteios de chapéus para os alunos daquela
entidade. Michelli Soares também faz visitas domiciliares aos seus fãs que por algum motivo
de saúde não conseguem ir até ela; já fez vídeos divulgando ações social em prol do
“Pedrinho – O Guerreiro”, comitivas e cantores do nosso Estado. E por onde passa e em
suas redes sociais sempre tem levado o nome de Mato Grosso.

Nesse ano de 2.020, Michelli Soares teve a chance de fazer seu Primeiro Comentário
Técnico no Rodeio de Barretos, na maior Live em prol ao Hospital de Amor e durante suas
aparições não deixou de divulgar nosso Estado e demostrar seu amor e carinho pelo mesmo.

Preliminarmente, ressalta-se que o Título de Cidadão Honorário é um reconhecimento
público, por meio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, à personalidade que
ao longo do tempo contribuiu e que ainda contribui de forma efetiva para o progresso de
nossa sociedade. Muito me estima ser a autor desta homenagem.
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É pessoa de garra e determinação que através de seu trabalho, constrói uma jornada digna
um exemplo a ser seguido por todos. De forma oportuna, apresentamos, assim, o presente
Projeto de Decreto Legislativo concedendo o Título de Cidadã Honorária de Mato Grosso a
Senhora Michelli Soares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Setembro de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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