PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 20, DE 13 de Março de 2020
"CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ
HONORÁRIA À MARLIESE CHRISTINE
SIMADOR GODOFLITE"
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1º É concedido o Título de Cidadã Honorária do Município de
Ivoti, à MARLIESE CHRISTINE SIMADOR GODOFLITE, pelos relevantes
serviços prestados ao Município na área da educação, área social e na
administração pública, em conformidade com a Lei Municipal nº 2493/2009.
Parágrafo único. A síntese biográfica da homenageada é parte
integrante da presente Lei,

Art. 2º O Título será concedido na sede do Poder Legislativo, em
data e hora a ser designada pela Mesa Diretora, oportunidade em que a
agraciada receberá uma placa alusiva ao fato.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA
Vereadora Proponente

BIOGRAFIA DE MARLIESE CHRISTINE SIMADOR GODOFLITE
Marliese nasceu no dia 16 de abril de 1976 na cidade de Porto
Alegre, filha de Nadir Benevenuto Godoflite e Ione Simador Godoflite.,
casada com Edvaldo Xavier Gomes, mãe do André e do Tiago. Aos cinco
anos de idade, ingressou na Escola Adventista Cruzeiro do Sul em Porto
Alegre, onde participava ativamente das apresentações e eventos
comemorativos, tendo sido escolhida como líder de turma na 5ª, 6ª e 8ª
séries, sendo também a oradora da turma na formatura. Aos nove anos
participou da Liga Juvenil, vinculada à Igreja Presbiteriana em Porto Alegre,
despertando seu amor pela música, especialmente o canto. Aos 12 anos
tornou-se acampante do Acampamento Palavra da Vida, permanecendo por
22 anos.
Durante o Ensino Médio, também foi líder de turma e
responsável pelos devocionais na Escola de Primeiro e Segundo Graus
Adventista Marechal Rondon em Porto Alegre. No segundo semestre de
1994, ingressou no Curso de Fonoaudiologia no Instituto Metodista de
Educação e Cultura - IMEC/IPA de Porto Alegre. Em 1995 começou a
trabalhar no Colégio João XXII em Porto Alegre como auxiliar de etapa.
Teve a oportunidade de participar de uma seleção de estágio
de fonoaudiologia no Instituto Frei Pacifico, no ano de 1996, uma escola de
surdos, e iniciava aí seu percurso nesta área. Já no ano de 1997 foi
selecionada para estagiar na Escola Especial de Primeiro Grau Incompleto
Intercap - FADERS.
Marliese se concluiu a Faculdade no ano de 1998 e em março
de 2000, participou de uma seleção para fonoaudiologia no Município de
Ivoti, iniciando seu trabalho no mês de abril daquele ano. Foi a primeira
fonoaudióloga contratada pelo Município, seu trabalho foi divulgado nos
jornais locais que mostrou um pouco do que era desenvolvido na época.
Naquele período foram realizados grupos de alunos nas escolas, palestras,
sempre sob o foco da fonoaudiologia educacional e clínica.

No ano de 2001 começou a atuar também no Município de
Presidente Lucena, onde em 2005, assumiu a coordenação
psicopedagógica do PAME - Programa de Atividades Múltiplas ao
Estudante. Em agosto de 2005 assumiu a função de Psicopedagoga em
Nova Petrópolis, desligando-se da Prefeitura de Ivoti.
No ano de 2002 mudou-se para o Município de Ivoti, onde
reside até hoje.
Em setembro de 2006, retornou ao Município de Ivoti, para
ser Coordenadora Geral do PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidade. O
PELC tinha como principal objetivo o atendimento de crianças e
adolescentes dos 7 aos 14 anos, prevenindo-os de estarem expostos às
situações de violência, abandono, vulnerabilidade social, através da
participação de oficinas de esporte, recreação, artesanato, teatro e danças.
Em 2013, passou a integrar a Equipe do NAI - Núcleo de Apoio
à Inclusão e em fevereiro de 2014 foi convidada para ser Diretora da APAE
de Ivoti, uma instituição que desenvolve um trabalho tão singular e
importante na comunidade Ivotiense. Referência no atendimento às
pessoas com deficiência nos diferentes ciclos da vida.
Marliese publicou vários artigos, capítulos de livros, realizou
quatro especializações, sendo que sua última publicação foi em 2018 no
livro de Crônicas Felicidade - vida - Movimento, organizado pela psicóloga
Débora Schneider. Nesse mesmo ano passou a integrar o Grupo de
Coordenadores de Núcleo da Sicredi Pioneira/Agência Ivoti.
Em 2019, foi voluntária do Projeto Uma Sinfonia Diferente, um
projeto de musicoterapia para crianças e adolescentes com autismo, a fim
de desenvolver a socialização, comunicação e a interação social.
"Juntos podemos e fazemos mais!" Marliese Christine
Simador Godoflite

