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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  PAMELA
MURAMATSU  BINI.

        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 Título de Cidadã Mato-grossense a senhora Pamela Muramatsu Bini.

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

JUSTIFICATIVA

Nascida na Paranaíba-MS, chegou em Mato Grosso com 1 ano de idade, Filha de paulistas, mudaram-se
para Cuiabá, assim como milhares de famílias que migraram de outras regiões do país em busca de
oportunidades, onde estabeleceu-se raízes. Tem dois irmãos mato-grossenses, nascidos em Cuiabá.

Constituiu família, casando-se com cuiabano, Bruno Bini, tiveram a pequena Sofia, que tem pouco mais de 3
anos de idade nascida em Cuiabá.

Apaixonada por Mato Grosso, considera que nosso estado atribuiu as melhores e mais importantes pessoas
de sua vida. Foi exatamente em Mato Grosso que conquistou sua carreira, formada em Jornalismo, pela
Universidade Federal do estado de Mato Grosso, há quase 20 anos.

Teve a carreira prestado ao estado de Mato Grosso entre 2003 a 2010 foi assessora de comunicação da
primeira dama e secretaria do estado, Terezinha Maggi. No período de 2011 e 2013 exerceu a função de
gerente de comunicação da associação dos produtores de soja e milho APROSOJA/MT, logo mais no ano de
2013 a 2016 gerenciou as redes sociais como assessora de comunicação da primeira dama da prefeitura de
Cuiabá Virgínia Mendes. Não cessou por aí em 2019 até o ano atual de 2021 no Governo do Estado, como
assessora.

A quase 40 anos acolhida e apaixonada por suas raízes Mato-grossense.
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Dona de uma força, garra e determinação, é o pilar da família. Uma referência e inspiração de vida para
aqueles que desejam contribuir de alguma forma para uma melhor sociedade. Palavras como humildade e
carinho definem essa batalhadora que não mede esforços e não faz diferença entre as pessoas.

Isto posto, apresento o presente Projeto de Resolução em homenagem a essa brilhante mulher, contando
com apoio dos demais Pares para sua aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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