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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Cássia Damiani.

     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido à Sra. Cássia Damiani o Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude dos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Allan Kardec
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Professora Cássia Damiani, natural de Terra Rica – PR, ainda infante, passa a residir em Mato Grosso na
companhia de seus genitores, onde inicia uma irretocável trajetória dedicada a educação física e ao esporte.
Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT;
especialista em Filosofia da Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT; mestre em
Educação pela Universidade Federal do Ceará-UFC. É autora de inúmeros artigos e livros institucionais
sobre políticas públicas de esporte e lazer.

Sua contribuição à educação brasileira e mato-grossense é intangível, desenvolveu trabalhos como dirigente
no Ministério do Esporte, de 2005 a 2016, inclusive como Diretora do Departamento de Planejamento e
Gestão Estratégica; foi membro do Conselho Nacional do Esporte; coordenou a Terceira Conferência
Nacional do Esporte, presidiu o Comitê Gestor da pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte; participa do
Programa Global Mentoria sobre Esporte e Mulher, do Departamento de Estado dos Estados Unidos,
atuando no projeto de igualdade de gênero na legislação esportiva brasileira; foi interlocutora do Ministério
do Esporte sobre o Plano Nacional de Política para Mulheres, junto a Presidência da República; foi
Presidente do Grupo de Trabalho para elaboração da lei de diretrizes e bases do Sistema Nacional do
Esporte.

Personificada como paradigma da importância da mulher na sociedade, contribuindo com seu conhecimento
à educação dos cidadãos mato-grossenses e brasileiros.

Como exposto são singulares as ações da professora Cássia, e ultrapassaram as fronteiras territoriais,
sendo necessário citar brevemente sua atuação no Estado de Mato Grosso, uma militante politica desde a
terna idade, participante ativa do movimento estudantil e de Centro Acadêmico; foi professora da rede
estadual de ensino, atuando na Coordenadoria de Educação Física, Esporte e Recreação da Secretaria de
Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso-SEDUC, oportunidade que participou da elaboração
da Primeira Política de Educação Física e Esporte do Estado; trabalhou na Coordenadoria de Segundo Grau
da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso-SEDUC, quando da reestruturação
curricular do ano de 1989; atuou na base do Sindicado das Trabalhadoras e dos Trabalhadores no Ensino
Público-SINTEP/MT, participando de movimentos em defesa da educação pública de qualidade no Estado de
Mato Grosso.

Inconteste, é uma cidadã ativa na sociedade, e o reconhecimento da importância de sua participação
político-partidária, origina sua filiação ao Partido Comunista do Brasil-PCdoB. Onde exerceu a função de
Dirigente Municipal (em Campina Grande e em Fortaleza) e Estadual (na Paraíba e no Ceará); foi Secretária
de Formação e Propaganda; presidente do PCdoB em Brasília e Secretária de Formação e Propaganda do
Distrito Federal; é professora da Escola Nacional João Amazonas e membro do Núcleo de Estudos
Estratégicos da Direção Nacional do PCdoB. 

Sua extensa experiência nas áreas de educação física, do esporte e da educação pública, com ênfase em
gestão e diagnósticos de políticas públicas. Uma referência do trabalho de excelência desenvolvido pela
mulher brasileira, merecedor de destaque e valorização, com sua imensa contribuição na esfera educacional,
âmbito primordial para o desenvolvimento sócio educacional do Estado de Mato Grosso e de seus cidadãos.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Cássia Damiani, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto apresento a
proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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