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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃ
MATO-GROSSENSE A SENHORA MARIANA
CORRAL PALHANO DA SILVA.

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

Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Mariana Corral Palhano da
Silva.

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

JUSTIFICATIVA

Mariana Corral Palhano da Silva, natural da cidade Cianorte/PR, filha de Maria Aparecida dos Santos e
Nelson Corral, mudou aos 03 anos para o município de várzea grande com seus pais, começou trabalhar aos
14 anos para ajudar no sustento da casa.
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Casada ha 13 anos com Julio Cezar Palhano da Silva, formada em administração pela Universidade
Unirondon, pós-graduada em finanças empresarias pela Universidade de Cuiabá-Unic e pós-graduada em
gestão pública pela Faculdade Cesuc.
Começou seu trabalho social em 2005, junto com seu esposo. No natal entregam presentes para as
crianças das escolas municipais, nessas ações seu esposo se fantasia de papai noel, na páscoa entregam
ovos de pascoas e no dia das crianças brinquedos.
Tornou-se mãe em 2010 do Ananias Vieira da Silva Neto, hoje com 08 anos. Seu filho é um menino
especial que teve esquemia gestacional e tem autismo moderado. Hoje luta por ele e por todas as crianças
especiais do Mato Grosso. Conhecida em vários municípios pelo trabalho que realiza. E conhecida pela
determinação e amor ao próximo. Para ajudar no desenvolvimento do seu filho e de outras crianças ela
terminou em 2017 a licenciatura em pedagogia e está sempre presente nos cursos que se referem ao TEA
(transtorno do Aspectro do Autismo).
Atuou como voluntária no projeto “sopa solidária” e “café da manhã solidário” para moradores de rua da
baixada cuiabana.
Em 2012 Mariana foi escolhida para representar toda a sociedade mato-grossense no natal dos correios,
depois de um gesto nobre. Ela doou todos os presentes que seu filho ganhou de aniversario para o natal dos
correios.
Realizou visitas na pediatria do pronto socorro de Cuiabá, nessas visitas levava fraldas e suplementos
para as crianças, algo que a mesma relata que é “apaixonante”.
Mariana atualmente realiza trabalhos sociais levando alimentos e roupas para as pessoas que precisam
sem ficar vinculadas a grupos, usa suas redes sociais para pedir e mostrar seu trabalho, é diretora
voluntaria da associação de amigos do autista de Cuiabá (Ama-Cuiabá).
Há dois anos é festeira de São José, participa da Pastoral do dizimo e ações sociais da Comunidade São
Jose do bairro Coophamil/Cuiabá.
Posto isto, contamos com o apoio dos nobres deputados para aprovação do presente projeto de
resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso estado,
razão pela qual entendemos ser a Senhora Mariana Corral Palhano da Silva, merecedora do título de
cidadã mato-grossense.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Maio de 2018

Janaina Riva
Deputada Estadual
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