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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 O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ARNÓBIO
VIEIRA  DE  ANDRADE.

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 ao senhor, ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Arnóbio Vieira de Andrade nasceu no dia 11 de abril de 1939, no município de Tumiritinga-MG, é filho do
Cartorário Agenor Vieira de Andrade e Dona Alzira Soares de Andrade, ambos falecidos.

Com a morte do pai, aos 22 anos Arnóbio já assumia a responsabilidade pela família.

Casou-se em 10 de janeiro de 1970, com Marley Pereira de Andrade, que é professora, Cientista Política e
Teóloga, tendo se destacado como esposa ideal e mãe dedicada; o casal tem 2 (dois) filhos: Ana Paula
Pereira de Andrade, que é Socióloga, pós graduada e Cientista Política, e Agenor Vieira de Andrade Neto,
que é Analista de Sistema e pós graduado em Manejo de Pastagem pela FASU e Presidente do Sindicato
Rural de Marcelândia, é casado com Karinne Machado de Andrade.

Arnóbio é avô de 5(cinco) netos: Viviana, Arnóbio Neto, Vítor, Vívian e Ana Clara.

Iniciou sua trajetória política em 1962, onde liderou o Movimento pró-emancipação de vários municípios
mineiros, tendo alcançado êxito nessa luta. No mesmo ano, ainda muito moço se candidatou a vereador e foi
eleito com destacada votação à Câmara Municipal de Governador Valadares, MG. Com a emancipação do
distrito de Alpercata, onde vivia, foi eleito o primeiro prefeito daquele município, tendo sido um dos mais
jovens gestores mineiros.

1



Arnóbio foi nomeado Tabelião por concurso público em 1962, onde se aposentou no cargo sem que
constasse em seu currículo qualquer anotação desabonadora.

Em 1970 foi novamente eleito prefeito de Alpercata.

Ingressou para o Estado de Mato Grosso e iniciou sua vida empresarial voltada para o agronegócio no
município de Poxoréu. Em 1976 com a eleição do prefeito Dr. Walter de Souza Ulissea chefiou o seu
gabinete e foi um dos articuladores e criador da CODER (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis),
tendo sido o primeiro presidente do Conselho de Administração.

Em 1982 na campanha eleitoral de Padre Raimundo Pombo e Garcia Neto, concorreu à Câmara Federal
tendo alcançado a marca de 10.974 votos. Em 2009 junto com notáveis parceiros organizou e presidiu o
Grupo de Trabalho Pró-Regularização Fundiária da Gleba Maiká, tendo esse grupo alcançado à aprovação
do Congresso Nacional do Projeto de Lei que autorizou o Governo Federal transferir a área em questão para
o estado de Mato Grosso.

Afastado da vida pública por iniciativa própria para se dedicar exclusivamente às atividades pecuárias, cujo
início em Marcelândia se deu em março de 1978 com a aquisição de sua primeira propriedade, no outrora
município de Chapada dos Guimarães, onde hoje com a ajuda sempre parceira de seus familiares, cria um
excelente rebanho nelore sendo associado à ABCZ.

Em 2012, Arnóbio candidatou-se a prefeito de Marcelândia pelo PSD, onde foi eleito e reeleito em 2016,
respeitando a máxima de que na política só se tem uma porta, a da entrada.

É Vice-Presidente do Diretório Estadual do PSD de Mato Grosso e o 5º Vice-Presidente da AMM.

Sua honrosa trajetória no Estado lhe concedeu o Título de Amigo da Imprensa em Rondonópolis, Título de
Cidadão Marcelandiense, e em março deste ano foi agraciado com o Mérito Municipalista, pela AMM.

A gestão do prefeito Arnóbio conquistou vários feitos para a população do Município de Marcelândia, sendo o
principal o resgate da auto-estima da população. Os feitos alcançados em Marcelândia ficarão cravados
como marcos em sua história. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Junho de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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