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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense à
senhora Joice Cristina Hasselmann.

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 o Título de Cidadã Mato-grossense à Senhora Joice Cristina Hasselmann.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Joice Cristina Hasselmann é jornalista e analista política, biógrafa do juiz federal Sérgio Moro, palestrante e
deputada federal. Nasceu em 29 de janeiro 1978 em Ponta Grossa, Paraná. Morou em Cuiabá com sua
família, entre sua infância e adolescência nos anos 80 e 90, tendo inclusive disputado concursos de Miss na
capital mato-grossense.
É criadora do maior canal de política do Brasil. Já atuou como âncora e/ou diretora de veículos como CBN,
BandNewsFm, Record, SBT Paraná, TVeja, Jovem Pan.
Foi eleita em 2018 com 1.078.666 votos pelo Estado de São Paulo, sendo a deputada mais votada da
história da Câmara dos Deputados. Em dois meses de mandato, foi escolhida líder do Governo no
Congresso. Além de participar das Comissões, CFT - Comissão de Finanças e Tributação e CMO Comissão Mista de Orçamento. É presidente do Movimento Brasil 200, um movimento suprapartidário que
defende ideias liberais na área da economia e conservadora nos costumes, e autora da Frente Parlamentar
Mista Brasil 200.
Pelo FSBinfluênciaCongresso, índice de performance nas redes sociais da assessoria FSB, mostra que a
deputada federal é a congressista mais influente nas redes sociais. Os números mostram que está quatro
vezes a frente do segundo colocado.
Em 2017, foi eleita a Principal Influenciadora Política do Brasil, pela Revista Negócios da Comunicação e foi
considerada, pelo Instituto ePoliticScholl (ePS), uma das personalidades mais influentes e notórias das redes
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sociais, no âmbito da temática política e econômica. Também foi escolhida pelos votos técnico e popular a
principal influenciadora da web e recebeu o prêmio “Influenciadores Digitais”.
Atua por meio de suas redes Facebook, Youtube, Instagram e Twitter, que juntas contabilizam mais de cinco
milhões de seguidores diretos e com alcance de mais de 50 milhões de pessoas. Também é a criadora do
Curso Internacional Comunicação Global com Caráter e Verdade, além de regularmente participar de
palestras e congressos pelo país e no exterior.
Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense à senhora Joice Cristina
Hasselmann, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.
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