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Concede  Título  de  Cidadã  Mato-Grossense  a
Senhora MARLI BECKER DOS SANTOS.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora MARLI BECKER DOS SANTOS, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Marli Becker dos Santos, filha de Altino Becker e Olívia Della Justina Becker, é natural de Bonito, Mato
Grosso do Sul, e nasceu em 25 de fevereiro de 1972.

 

Marli veio para Mato Grosso, com seus pais, com apenas 1 ano de idade. Se instalaram no município de
Denise, onde Marli cursou desde as séries iniciais até o segundo grau (magistério) e ainda muito jovem,
atuou como professora e coordenadora de escola pública, e também trabalhou na empresa da família.

 

Concluiu o curso de Administração de empresas em 1994. Também naquele ano casou-se com José
Aparecido dos Santos e passou a morar em Nova Marilândia onde tiveram duas filhas: Ana Gabriele e Ana
Lívia. Em Nova Marilândia, Marli atuou como secretária de Ação Social, sendo responsável pela estruturação
da pasta, tanto na organização quanto na elaboração de projetos para captação de recursos. Assim, colocou
em prática diversos programas sociais que atenderam centenas de crianças, adolescentes, mulheres e
idosos.

 

Além de estruturar conselhos e implantar políticas assistenciais valorizando a humanização no atendimento à
população. Toda a experiência adquirida na gestão pública aliada à visão empreendedora fizeram com que,
à frente da empresa no ramo agropecuário, Marli contribuísse de forma expressiva com o desenvolvimento
de toda a microrregião da qual Nova Marilândia faz parte, priorizando a contratação de mão-de-obra local
gerando mais de mil empregos diretos e cerca de 6 mil empregos indiretos, e alavancando a economia da
região.

 

A preocupação com o social, pauta a vida de Marli Becker, que atua como voluntária e desenvolve diversas
ações sociais junto à Igreja, e trabalhos para arrecadação de recursos para a manutenção de entidades
como Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e Abrigo Bom Jesus, por exemplo.

 

Para Marli, ao cuidar das pessoas olhando para sua história de vida com respeito e amor, se está
valorizando o coletivo e assegurando a cidadania de toda nação, tornando-a mais forte e justa.

 

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem a
Senhora Marli Becker dos Santos, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição ao
progresso do Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual


