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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Keila Cardoso dos Santos.

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Keila Cardoso dos Santos.

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

JUSTIFICATIVA

Nascida na cidade de Aragarças, no Estado de Goiás, em 21 de agosto de 1980, filha de Maria do Carmo
Rodriguês da Silva e David Cardoso dos Santos, a senhora Keila é casada com Adenir Furquim de Almeida,
mãe de Lisa Marry Cardoso Furquim e Lara Sofia Cardoso Furquim.

Ainda criança se mudou para Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, e lá deu continuidade na vida e na
adolescência já sabia qual faculdade queria/deveria cursar - Administração de Empresas.

Em dezembro de 1999 realizou o vestibular e foi provada, foi uma satisfação imensa e preocupação ao
mesmo tempo, pois como ela iria pagar as mensalidades de uma faculdade particular?

Não desistindo do seu sonho, a senhora Keila conseguiu perseverar e tornou uma Administradora, e em
2003 colou grau.

Durante a graduação, estagiou no Tribunal do Trabalho e no Fórum da Comarca de Barra do Garças, mais
especificamente na segunda vara criminal.

Em 2004 se mudou para a pequena cidade de Santa Cruz do Xingu e lá começou a lecionar e em 2005 foi
convidada pelo prefeito em exercício para assumir o cargo de assessora técnica do município e nesse
mesmo ano, conseguiu, junto a prefeitura, fazer uma parceria com a faculdade de Tocantins, UNITINS, onde
conseguiram abrir a primeira turma do curso de Administração na modalidade semipresencial, assumindo a
coordenadoria e lecionando.
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Porém em janeiro de 2006, por motivos particulares, teve que retornar a Barra do Garças e logo após
mudou-se para Rondonópolis, em 15 de dezembro de 2008.

Em maio de 2009 começou a trabalhar na Faculdade Anhanguera (na modalidade semipresencial e a
distância) como professora local e após 1 (um) mês foi convidada a ser coordenadora de marketing, e em
dezembro de 2009 recebeu o convite para ser coordenadora  acadêmica.

Em setembro de 2010, novamente recebeu o convite para ser coordenadora geral do pólo, e neste mesmo
ano de 2010 iniciou a sua segunda especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior, e também
cursava a faculdade de Licenciatura em letras na Universidade Federal de Rondonópolis – UFMT. Devido as
várias ocupações em 2011 trancou o curso de letras, e neste mesmo ano antes mesmo de concluir a
segunda especialização iniciou a terceira especialização em Gestão para Educação a Distância.

Em 2012, começou o curso de licenciatura em Pedagogia e colou grau em 2014.

Acreditando que deveria continuar estudando, aprendendo, semanalmente participava de eventos tais como:
cursos, ou ciclo de palestras, seminários entre outros.

Em 2014 recebeu o convite para fazer parte do quadro de professores da faculdade Albert Einstein – FALBE,
onde se encontra até hoje.

Em 2015 se desliguei da faculdade Anhanguera e abri o seu MEI de consultoria, treinamento, capacitação e
instrução, onde vem exercendo essas duas funções, sendo de consultora empresarial e pessoal e professora
universitária, além de ministrar eventualmente cursos pelo SENAI.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã
Mato-grossense a Senhora Keila Cardoso dos Santos, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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