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Concedo Título de Cidadania que
especifica.

AA

SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do

art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 Fica concedido a Joelma da Silva Mendes o Título Honorífico de
Cidadã Goiana.
na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Joelma da Silva Mendes (Almeirim, 22 de junho de 1974), mais conhecida
como Joelma, é uma cantora, compositora,

estilista, empresária,

coreógrafa,

dançarina e

produtora musical brasileira. Sua carreira teve início em meados de 1992, como vocalista da
banda Fazendo Arte, na qual cantou por seis anos até decidir gravar seu álbum solo. Ficou
conhecida mundialmente por ser vocalista da Banda Calypso, onde totalizou treze álbuns em
estúdio, dez álbuns ao vivo e oito DVDs, marcou sucessos como o hino da banda "Dançando
Calypso", "Pra Te Esquecer",

"Tchau pra Você", "Xonou, Xonou",

"Acelerou",

"Isso é

Calypso" e outros.
Em 2016, a cantora seguiu em carreira solo, lançando seu álbum homônimo,
intitulado Joelma,

sob o selo da gravadora Universal

Music. O álbum teve um bom

desempenho comercial, tendo sido o álbum mais vendido do ano no país. Dando continuidade
após sua saída da Banda Calypso, lançou seu primeiro DVD e álbum ao vivo da carreira solo
em abril do ano seguinte, o Avante (Ao Vivo em São Paulo), que foi gravado em novembro,
na casa de eventos Coração Sertanejo, com participações ilustres de Ivete Sangalo, Solange
Almeida e seus três filhos: Natália, Yago e Yasmin. Em poucas horas após o lançamento, o
álbum se tomou o mais comprado no site da livraria Saraiva.
Joelma é conhecida
países como Portugal,

internacionalmente,

Espanha, Alemanha,

Unidos, Paraguai, Argentina,

tendo feito diversos shows em

Suíça, Itália, Angola, Cabo Verde, Estados

Perú, Japão, França e outros demais países. Ao longo da

carreira, vendeu cerca de 20 milhões de discos mundialmente, além de pos~uir um certificado
de disco de Diamante Quíntuplo pela vendagem superior à 2 milhões de cópias em dois anos.
Recebeu mais de 30 indicaç~es

a premiações

musicais

importantes,

tendo vencido

15

prêmios, além de ter sido nomeada duas vezes ao Grammy Latino na categoria de 'Melhor
Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras'. Foi eleita por quatro vezes uma das
mulheres mais sexy do mundo pela a revista masculina brasileira VIP.
No dia 9 de abril de 2017, Joelma vence o primeiro prêmio
Durante a exibição do Troféu Imprensa a cantora recebeu o Troféu Internet de '
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Cantora de 2016' com aproximadamente

170 mil votos. A indicação e a vitória de Joelma

dividiram opiniões e críticas entre os jurados da premiação.
Joelma faz os primeiros shows internacionais em carreira solo: Em 11 de
agosto de 2017, a cantora chegou as terras africanas em nova fase para uma apresentação no
Festival Baía das Gatas em Cabo Verde, onde a Joelma arrastou mais 80 mil africanos para a
beira da praia em pleno nascer do sol. No dia seguinte se apresentou em Lisboa, capital de
Portugal. Desde cedo, muitos fãs portugueses já esperavam a ídola chegar no aeroporto de
Lisboa. O show aconteceu na casa noturna Bolero e atraiu um grande público.
Em 23 de outubro de 2017, a cantora Joelma foi homenageada pela a Festa
Nacional da Música, na qual recebeu um prêmio agradecendo pela contribuição à música
brasileira. No dia seguinte participou do Prêmio Multishow de Música Brasileira, a cantora
ganhou o troféu de 'Melhor Show' pela a indicação da Tour Avante, onde também estavam
indicados na mesma categoria: Anitta, Luan Santana, Simone & Simaria e Thiaguinho.
Atualmente reside em Recife,

e pretende

mudar para Goiânia ainda este ano.
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JUSTIFICATIVA
Joelma da Silva Mendes (Almeirim, 22 de junho de 1974), mais conhecida
como Joelma, é uma cantora, compositora, estilista, empresária, coreógrafa, dançarina e
produtora musical brasileira. Sua carreira teve início em meados de 1992, como vocalista da
banda Fazendo Arte, na qual cantou por seis anos até decidir gravar seu álbum solo. Ficou
conhecida mundialmente por ser vocalista da Banda Calypso, onde totalizou treze álbuns em
estúdio, dez álbuns ao vivo e oito DVDs, marcou sucessos como o hino da banda "Dançando
Calypso", "Pra Te Esquecer", "Tchau pra Você", "Xonou, Xonou", "Acelerou", "Isso é
Calypso" e outros.
Em 2016, a cantora seguiu em carreira solo, lançando seu álbum homônimo,
intitulado Joelma, sob o selo da gravadora Universal Music. O álbum teve um bom
desempenho comercial, tendo sido o álbum mais vendido do ano no país. Dando continuidade
após sua saída da Banda Calypso, lançou seu primeiro DVD e álbum ao vivo da carreira solo
em abril do ano seguinte, o Avante (Ao Vivo em São Paulo), que foi gravado em novembro,
na casa de eventos Coração Sertanejo, com participações ilustres de Ivete Sangalo, Solange
Almeida e seus três filhos: Natália, Yago e Yasmin. Em poucas horas após o lançamento, o
álbum se tomou o mais comprado no site da livraria Saraiva.
Joelma é conhecida internacionalmente, tendo feito diversos shows em
países como Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Itália, Angola, Cabo Verde, Estados
Unidos, Paraguai, Argentina, Perú, Japão, França e outros demais países. Ao longo da
carreira, vendeu cerca de 20 milhões de discos mundialmente, além de pos~uir um certificado
de disco de Diamante Quíntuplo pela vendagem superior à 2 milhões de cópias em dois anos.
Recebeu mais de 30 indicações a premiações musicais importantes, tendo vencido 15
prêmios, além de ter sido nomeada duas vezes ao Grammy Latino na categoria de 'Melhor
Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras'. Foi eleita por quatro vezes uma das
mulheres mais sexy do mundo pela a revista masculina brasileira VIP.
No dia 9 de abril de 2017, Joelma vence o primeiro prêmio
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agosto de 2017, a cantora chegou as terras africanas em nova fase para uma apresentação no
Festival Baía das Gatas em Cabo Verde, onde a Joelma arrastou mais 80 mil africanos para a
beira da praia em pleno nascer do sol. No dia seguinte se apresentou em Lisboa, capital de
Portugal. Desde cedo, muitos fãs portugueses já esperavam a ídola chegar no aeroporto de
Lisboa. O show aconteceu na casa noturna Bolero e atraiu um grande público.
Em 23 de outubro de 2017, a cantora Joelma foi homenageada pela a Festa
Nacional da Música, na qual recebeu um prêmio agradecendo pela contribuição à música
brasileira. No dia seguinte participou do Prêmio Multishow de Música Brasileira, a cantora
ganhou o troféu de 'Melhor Show' pela a indicação da Tour Avante, onde também estavam
indicados na mesma categoria: Anitta, Luan Santana, Simone & Simaria e Thiaguinho.
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