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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Vilson Andriollo.

        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 Cidadão Mato-grossense a Vilson Andriollo.

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

Vilson Andriollo, nasceu em 11 de agosto de 1974, na cidade de Palmeiras das Missões/RS, é filho de
Olmiro Andriollo e Maria Lurdes Andriollo, começou nas atividades agrícolas desde muito cedo com o seu pai
na cidade de Rio Verde/GO. É casado com Paula Roberta Martins Andriollo, há 20 anos, com quem tem três
filhos: Tyrone, Luana e Vilson Filho.

Ele chegou no estado de Mato Grosso no ano de 2000, onde junto com o seu pai e amigo inserparável
adquiriram a primeira propriedade no município de Ribeirão Cascalheira - Fazenda Furnas. No ano de 2002,
busquando melhor qualidade de vida junto com sua família, mudou-se para o município de Água Boa/MT,
onde mais tarde adquiriru a propriedade Agropecurária "Fio D'água".

Atualmente, ele, seus pais, esposa e também seu filho mais velho, formam o GRUPO ANDRIOLLO,
trabalhando com a terra e fazendo aquilo que tanto estimam que é o crescimento humano e profissional.
Hoje o grupo planta 14 mil hectares entre soja e milho, além de desenvolverem a pecuária no vale do
Araguaia entre Água Boa, Ribeirão Cascalheira e Vila Rica, gerando emprego e progresso na região.

O senhor Vilson, com sua vasta carreira profissional, sempre trabalhou com o compromentimento de exercer
a sua função com honestidade e competência, se tornando uma inspiração para todos aqueles que
trabalham com ele.

Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos Nobres Pares para a sua acolhida e
merecida aprovação. 
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