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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  PATRICIA
ABRAVANEL  FARIA.

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, PATRÍCIA ABRAVANEL FARIA pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Patrícia Abravanel Faria, nascida em 04 de outubro de 1977, é uma apresentadora de televisão e empresária
brasileira. Filha do apresentador e empresário Silvio Santos, e da novelista e empresária Íris Abravanel.
Tornou-se mais conhecida por apresentar os programas Cante se Puder e Máquina da Fama, mais
recentemente tomando posto de seu genitor no programa Vem Pra Cá, todos transmitidos pelo SBT.

A predisposição de Patricia em seguir os passos de Silvio Santos diante das câmeras desde a sua infância
podia ser observada e sempre chamava a atenção nas raras vezes que participava dos programas
apresentados pelo pai ou pela apresentadora Mara Maravilha, quando o SBT ainda se chamava TVS (TV
Studios) e operava nos antigos estúdios da Vila Guilherme.

Na juventude, ela estudou na tradicional Graded School (Escola Graduada de São Paulo) localizada no
distrito do Morumbi e chegou a ser expulsa da escola por indisciplina, concluindo os estudos do ensino
médio em outra escola também na capital paulista. Patrícia ainda sofreu de transtornos alimentares na sua
adolescência e chegou a morar por cerca de 3 anos fora do país.

Patrícia é pós-graduada em administração nos Estados Unidos e está envolvida nos negócios do Grupo
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Silvio Santos, assim como as suas irmãs. Após ter trabalhado no antigo Banco Panamericano e atual BTF
Pactual, Patrícia tornou-se executiva no setor administrativo da holding Grupo Silvio Santos. Ela ainda
trabalhou na Jequiti Cosméticos em seus primeiros anos de atuação no mercado e foi responsável
reestruturação e pela criação do projeto artístico do luxuoso Hotel Jequitimar no litoral paulista, o Verão
Jequitimar Guarujá localizado na praia de Pernambuco.

Contribuiu com o Estado de Mato Grosso em abrir em rede nacional o tema homofobia expondo de forma
clara que o amor é o caminho para resolução de quaisquer controvérsias e trazendo particularidades de sua
vida privada sobre a a dificuldade de edução dos filhos, considerando que estamos vivendo um “mundo novo”
onde as pessoas ainda estão se adaptando e por isso, é preciso compreensão e respeito, de todos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Junho de 2021

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual

2


