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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE A SRA. ARLI TEREZINHA
TRENTO.

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 Senhora ARLI TEREZINHA TRENTO.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Sra. ARLI TEREZINHA TRENTO, é natural São Lourenço do Oeste-SC, nasceu em 12/02/1957, filha de
Laudino Trento e Iracema Fabro Trento.
Viúva desde 2013 de Luiz Elias Abdalla.

Chegou a Mato Grosso na década de 1970.

Sua história confunde-se com a de seu companheiro, Luiz Elias Abdala, com quem, em 1980, passou a ter
união estável (2ª esposa), com quem viveu até o ano de 2013.

A Sra. Arli Terezinha Trento tem 3 (três) irmãos, Ademar, Arlei e Adilson. Conta que teve uma infância
normal, apesar das dificuldades da vida de interior, carente de recursos e empregos com baixos salários
para seus pais. Contudo é convicta de que foi, com seus irmãos, bem criados e alfabetizados.
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Sua infância foi em Santa Catarina; quando já adolescente, acompanhando a família, a Sra. Arli foi morar no
Estado do Paraná, nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba.

Na década de 1970 a Sra. Arli veio para o estado de Mato Grosso, junto com seus familiares.

Conheceu seu Luiz Abdalla, e como dito anteriormente, passou a ter união estável com ele em 1980.

Sempre acompanhando o seu esposo, a Sra. Arli o ajudou na campanha de vereador em 1982, e, com êxito,
seu Luiz Abdalla iniciou sua vida política como vereador da cidade de Água Boa no período entre 1983 a
1988, compondo a primeira Legislatura de Água Boa, tendo sido Presidente da Casa de Leis no período de
1985 a 1986. Foi eleito Prefeito do município por dois (02) mandatos, o primeiro entre os anos de 1989 a
1992, e o segundo entre 1997 a 2000.

No primeiro mandato de seu marido como prefeito (1989 a 1992), a Sra. Arli assume como Primeira Dama do
Município, desenvolvendo, paralelamente a administração, um trabalho de voluntariado. Assumindo também
a coordenação e agregando um grupo de mais de 100 (cem) pessoas, seguindo as normas e orientações do
PRONAV (Programa Nacional do Voluntariado) destinados a obras e ações sociais. Neste período, através
de promoções e eventos que culminaram no lançamento da primeira Festa do Peão em 1991 e que deu
origem a atual EXPOVALE, hoje em sua 28ª edição.

O casal, Luiz Abdalla e Arli, construiu e doou ao município a CRECHE DONA JACI e o LAR DO IDOSO,
obras que servem a comunidade Água-Boense até os dias de hoje.

Com o propósito de manter o grupo unido e em atividade, foi criado o concurso de Miss Água Boa, evento
que chegou a levar nossas misses para concorrer à Miss Mato Grosso em Cuiabá, perdendo apenas para a
da Capital. Na sua gestão à frete do grupo, foi criado também, os concursos de Miss da Terceira Idade,
Boneca e Bonecos Vivos e os Carnavais de Rua.

No período de 1997 a 2000, seu Luiz Abdalla retorna como Prefeito (2º mandato), juntamente com a Sra. Arli,
novamente como Primeira Dama, que assume o grupo de voluntários. Como o PRONAV havia sido
desativado pelo Governo Federal, foi criado então o PROVAB (Programa do Voluntariado de Água Boa).
Mais uma vez o trabalho foi feito com muito amor e disposição nas mesmas atividades, promovendo festas e
eventos, visando congraçamento da comunidade.

Seu marido, Luiz Abdalla, foi considerado um político moderado, amava Água Boa e principalmente seus
cidadãos, por quem sempre dedicou seu trabalho, quando à frente do Legislativo e do Executivo, tendo
atuado fortemente no desenvolvimento do Município.

Seu marido, Luiz Abdalla, foi membro da Loja Maçônica Coração do Brasil, jurisdicionada à Grande Loja
2

Maçônica do Estado de Mato Grosso.

O casal não teve filhos; o seu marido, teve um único filho (do 1º casamento), Luiz Henrique Preuss Abdalla,
que atualmente é advogado e reside em Curitiba-PR.

A Sra. ARLI TEREZINHA TRENTO, continua vivendo em Água Boa entre amigos e parentes.

Dados pessoais:
CPF nº 293.091.311-87
Endereço para correspondência: Av. Araguaia, 1055, B. Centro 2, Água Boa-MT, CEP

78635-000

Fone: (66) 99988-7078
E-mail: arlitrento@hotmail.com.br

Pelos motivos justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente proposta, tendo em vista que
trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório. (TJ).
Fraternalmente.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2019

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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