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Concede  a  Medalha  do  Mérito  Industrial  a
I lus t r í s s ima  Senhora  U lana  Mar ia
Bruehmueller  Borges.

       

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

 

Art. 1º Fica concedido a Sra. Ulana Maria Bruehmueller Borges, a “Medalha do Mérito Industrial”

 

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

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição surge da necessidade de homenagear com a “Medalha do Mérito Industrial” a
Senhora, Ulana Maria Bruehmueller Borges, para marcar o Dia da Indústria, que é comemorado em 25 de
maio, Ulana nasceu em 02 de dezembro de 1964 em Jaraguá do Sul/SC, casada, mãe e avó, é graduada em
serviço social, pela FUCMAT/MS, pós- Graduada em Gestão de Negócios pela FEA/USP, Graduada em
Gestão comercial pela UNIC/MT.

 

Trabalhou no SESI/Serviço Social da Industria  atuando como assistente Social e Gerente  do Centro
Assistencial em Campo Grande/MS.

Realizou seu trabalho como Gerente da Unidade de Rondonópolis, na empresa Refrigerantes Marajá S/A.
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Gerente comercial da região metropolitana de Várzea Grande, Diretora de Marketing, coordenando as
gerências comerciais da capital, interior do Estado e expansão para municípios vizinhos e coordenou as
atividades de promoções, propaganda e publicidade.

 

Gerente Geral do Refrigerantes Marajá, transformada em empresa limitada para Sociedade Anônima,
assumiu a diretoria Executiva.

 

Atualmente dirige as atividades da Refrigerantes Marajá S/A, com sede em Várzea Grande, da Água Mineral
Brunado MineraçãoLTDA sede no Distrito de Celma e Disbenorte Centro de distribuição com sede no
município de Sinop.

 

O Grupo conta atualmente com 280 profissionais diretos, com faturamento acima de 130 milhões em 2020.

 

Implantou o programa Matogrossense de Qualidade- Qualy Mato Grosso; Melhores de Gestão no Estado de
Mato Grosso- MEG; Brasil Mais Produtivo; Marajá em Ação; Programa de participação nos Lucros e
Resultados, dentre outros.

 

Suas atividades junto a sociedade foram como Instrutora do Método Silva de Controle Mental certificada pela
Organização Internancional do Texas/USA-2009. Diretora da FIEMT 02 mandatos 2012 a 2015, Conselheira
do SESI- 2012 A 2015

Presidente do CORES – Conselho de Responsabilidade Social – 2014 a 2018, 2° Diretora financeira FIEMT
2019 A 2022, Vice- Presidente do CORES- Conselho de Responsabilidade Social da FIEMT 2020 A 2021.

 

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT - foi fundada em 25 de novembro de 1975,
sendo a principal entidade de representação das indústrias mato-grossenses. É composta por entidades do
Sistema S (SENAI, SESI e IEL) e tem 38 sindicatos filiados de diversos segmentos industriais.  

 

Com 44 anos de atividades a FIEMT realiza ações voltadas ao desenvolvimento e à integração da indústria
mato-grossense no contexto nacional e internacional. Participa ativamente na formulação das políticas
econômicas e sociais do Estado, da região Centro-Oeste e do país.

 

Em Mato Grosso há 10.834 mil indústrias que geram 140.117 mil empregos, conforme a Rais de 2017. A
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indústria representa 16% do PIB do Estado (18,32 bilhões de reais). O setor industrial responde por 37,2%
da arrecadação do ICMS do Estado (3,8 bilhões de reais).

 

Em sua dinâmica de atuação para trabalhar em prol da indústria, a FIEMT conta atualmente com 13
conselhos temáticos voltados para fomentar a competitividade das unidades fabris estabelecidas em Mato
Grosso.

 

A FIEMT possui oito unidades do Serviço Social da Indústria – SESI – localizadas estrategicamente em seis
municípios oferecendo diversos serviços de saúde e segurança no trabalho, educação e lazer que alcançam
tanto os trabalhadores industriais, quanto as comunidades locais.

 

Já o SENAI totaliza 12 unidades localizadas em oito municípios visando atender as principais necessidades
da economia e do setor industrial local. O SENAI apoia 25 áreas do setor por meio da educação profissional
e prestação de serviços técnicos e tecnológicos.

 

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados em prol da sociedade mato-grossense, proponho na
Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Mato Grosso, a Concessão da MEDALHA DE MERITO
INDUSTRIAL, do qual esta cidadã indiscutivelmente merece todas as honras, respeito e admiração. Para
tanto, apresento a proposição Legislativa e peço o apoio dos Nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2021

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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