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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 O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  VANDERLEI
ANTÔNIO 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 Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Vanderlei Antônio de Abreu.

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

JUSTIFICATIVA

Vanderlei Antonio de Abreu, é o 2º entre 5 filhos de Jose Silva de Abreu e Neli Aparecida Conrado de Abreu,
nasceu dia 22/06/1977, na cidade de São Jorge do Oeste-PR, ali a família sobrevivia da lavoura até seus 8
anos de idade.

Em 1986 mudou-se juntamente com sua família para o Estado de Mato Grosso diretamente para a cidade de
Cotriguaçu, residindo ali durante 1 ano trabalhando na lavoura do café. Em 1987 mudou-se para Juina-MT,
ali teve uma infância e adolescência de muito trabalho para ajudar no sustento da família, vendendo picolé,
trabalhando em laminadora, morando ali até 1993, onde seguiu para Lucas do Rio Verde-MT com seus pais
e irmãos, ali trabalhando como garçom. Em pouco tempo a família retornou para Juína, e Vanderlei
continuou em Lucas do Rio Verde-MT, trabalhando como gerente em posto de gasolina e TRR. Foi nesse
período que resolveu terminar o ensino médio, e teve um relacionamento e em 1998 nasceu seu 1º filho
Paulo Henrique Ramos de Abreu.

Em novembro de 2005 mudou-se com seu filho para a cidade de Porto dos Gauchos-MT, primeiramente para
administrar armazém de grãos. Em seguida, utilizando suas economias conseguiu abrir uma loja de
agropecuária, ao mesmo tempo que cultivou lavoura de arroz sem êxito.

Entre 2008 a 2011 cursou ´licenciatura plena em Ciencias Biológicas pela UNIC em Porto dos Gauchos.
Vanderlei vendeu sua loja ao sócio e partiu para o ramo da imobiliária, utilizando de sua experiencia e
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facilidade em se comunicar com as pessoas. Abriu a Corretora Abreu, atuando firmemente na venda de
imóveis urbanos e rurais.

Em 2019 nasceu seu 2º filho Felipe Hubner Abreu, fruto da união com sua esposa Andreia. Em 2020
candidatou-se para o cargo de vereador e durante a campanha, acabou disputando o cargo de prefeito
municipal, onde teve a felicidade de ser eleito pelo povo dessa querida cidade de Porto dos Gauchos.

Porto dos Gauchos é a cidade que Vanderlei de Abreu escolheu viver e firmar suas raízes, tanto que trouxe
seus pais para ficar mais próximos e serem acolhidos nesta cidade, que hoje dirige com toda dedicação.

Posto isto, contando com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de Resolução,
tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso Estado, razão pela
qual entendo ser merecedor do título de cidadão mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Junho de 2022

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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