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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  KÁTIA
REGINA  DE  ABREU.

        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 Kátia Regina de Abreu.

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

JUSTIFICATIVA

Kátia Abreu, psicóloga, nasceu em Goiânia (GO), em 02 de Fevereiro de 1962. Desde cedo dedica-se ao
trabalho. Aos 15 anos já era professora de uma escola para excepcionais em Goiânia, a Pirilampo. Ficou
viúva aos 25 anos com três filhos pequenos: Irajá, Iratã e Iana. Mudou-se para o Norte de Goiás (hoje
Tocantins) para assumir o comando de sua propriedade rural após a morte do marido – mesmo sem ter
habilidade para tal. Enfrentou grandes desafios, aprendeu a cuidar da fazenda e de seus afazeres e
tornou-se a primeira mulher presidente de um sindicato rural no Brasil, em Gurupi. 

Combativa, obstinada, mas sempre disposta a aprender, dedicou-se com afinco à atividade agropecuária em
seu estado, o Tocantins. Kátia Abreu chegou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
tornando-se a primeira mulher a ocupar a chefia da pasta e também a primeira representante do Tocantins a
ocupar um ministério. Foi presidente por três mandatos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), é ex-deputada-federal e atualmente senadora reeleita pelo Tocantins. É incansável na hora de
defender a queda dos impostos, a agricultura e projetos que melhorem a vida das famílias brasileiras. Kátia
tem conquistado a admiração de brasileiros de todos os cantos do país e é motivo de orgulho para seus
conterrâneos. 

Primeira mulher do Tocantins eleita Senadora da República, em 2006, Kátia Abreu foi reeleita em 2014. No
seu primeiro mandato, empreendeu um grande movimento nacional pela extinção da CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira), projeto do qual foi relatora, extinguindo o imposto. Em
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2016, Kátia Abreu foi relatora da Comissão Especial do Extrateto, para colocar fim aos chamados
supersalários – aqueles acima do teto constitucional. Seu relatório final, aprovado por unanimidade pelos
senadores, propôs acabar com o efeito cascata no Judiciário, regulamentar o teto remuneratório, conferir
maior transparência aos portais de acesso à informação e penalizar agentes que autorizam o pagamento
acima do limite constitucional.

Em Mato Grosso, Kátia Abreu teve um papel fundamental na luta pelos direitos dos milhares de pequenos
produtores que foram desalojados para dar lugar à terra xavante Maraiwatsede, no Araguaia.

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

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Outubro de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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