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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  MARILENE
TRENTO  SCHEFFER.

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

        Art. 1º º Fica concedido Título de Cidadã Mato-grossense a senhora Marilene Trento Scheffer.

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

JUSTIFICATIVA

Marilene Trento Scheffer, nasceu em Siderópolis- SC, em 10 de abril de 1964. Descendente de uma família
de imigrantes italianos, filha de Arvelino Trento e Joana Adamante Trento, estudou em escolas públicas,
onde concluiu o 2ª grau.

Casou-se em 1982, com Eraí Maggi Scheffer, no mesmo ano mudou-se para Mato Grosso em busca de
oportunidades para uma vida melhor. Instalaram em Rondonópolis, tiverem 3 filhos, investiram na agricultura,
sempre trabalhando com muito afinco, conseguiram prosperar e tiveram como prioridade ajudar a todos que
trabalhavam com eles.

Marilene, mais conhecida com Mary, sempre cuidou dos filhos e da casa, católica sempre participou e apoiou
as campanhas solidárias da igreja. Depois que os filhos cresceram, começou a trabalhar na empresa da
família, buscando sempre conhecimentos para realizar seu trabalho com louvor.

Já em Cuiabá, em 2019, foi convidada para ser Imperatriz do Senhor Divino, importante festa católica da
capital mato-grossense. Apesar da timidez, aceitou o desafio e aproveitou a oportunidade para crescer
espiritualmente e mostrar sua potencialidade como administradora. Tornando se uma pessoa mais expansiva
e comunicativa, vencendo a timidez e conquistando a todos com o seu jeitinho de fazer tudo com
transparência financeira e organização.
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Isto posto, apresento o presente Projeto de Resolução em homenagem a essa brilhante mulher, contando
com apoio dos demais Pares para sua aprovação. 

 

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

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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