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Art. 1º. Fica concedida a Comenda do Mérito Legislativo ao Sr. MARCOS BENEDETTI
HERMENEGILDO.
 
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 02 de julho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

Marcos Benedetti Hermenegildo nasceu em Vicentina-MS, em 01 de setembro de
1977, filho do seu Dedé e de Dona Julia, Marquinhos do Dedé (como é
carinhosamente chamado) é o caçula de uma família de seis irmãos.
 
Nascido em uma família humilde, Marquinhos cresceu ajudando os pais e os irmãos na
pequena empresa de Ônibus Viação Netto, aos 12 anos já começou a trabalhar como
cobrador de passagens, com 21 anos já era motorista e depois passou a ajudar na
administração da empresa da família.
 
Em 2004 após o falecimento de seu pai Dedé, que já havia sido vereador e vice-
prefeito de Vicentina, Marquinhos do Dedé foi impulsionado, pelo sonho do pai a ser
prefeito, a concorrer às eleições daquele ano.
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Em 2005, então com 27 anos de idade, Marquinhos do Dedé assumiu pela primeira
vez o Cargo de Prefeito Municipal de Vicentina. Neste mesmo ano se casou com
Sandra Brigatti Dias Benedetti, juntos tiveram dois filhos Maria Clara, 12 anos e
Benício, 3 anos.
 
Sempre preocupado em honrar sua família, Marquinhos do Dedé conseguiu em seu
primeiro mandato asfaltar a cidade e colocar Vicentina no ranking das cidades que
mais cresceram no Mato Grosso do Sul, construiu mais de 400 casas e fez a cidade
impulsionar o crescimento e desenvolvimento. Como nasceu e se criou no Distrito de
Vila Rica, Marquinhos do Dedé deu uma atenção especial aos Distritos e proporcionou
melhor qualidade de vida aos moradores.
 
Em 2008 Marquinhos do Dedé entrou para História de Vicentina como o primeiro
Prefeito a ser reeleito na cidade. Em 2012, com 35 anos de idade, terminou seu
segundo mandato, tendo um índice de 92% de aprovação e com uma vasta lista de
obras executadas e entregues à população.
 
Político nato e com a vontade enorme de fazer Vicentina se tornar motivo de orgulho
aos seus habitantes, Marquinhos, que havia feito o seu sucessor, entrou para história
mais uma vez e voltou a ser eleito Prefeito Municipal. Hoje está em seu terceiro
mandato e a cidade está a caminho de se tornar a Vicentina dos sonhos.
 
Incansável nas buscas por recursos e melhoria para a cidade Marquinhos do Dedé, já
soma a entrega de mais de 600 casas, asfalto em mais de 95% da cidade, frotas
renovadas, equipamentos instalados, saúde premiada como a melhor do Estado do
Mato Grosso do Sul, entre outras.
 
Respeitado no meio político, Marquinhos do Dedé segue se dedicando a honrar a sua
família e a cidade que o viu nascer, crescer, se tornar político, construir sua família e
que será para sempre parte importante da sua história de vida.


