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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  LAÍSA
EBERHARDT.

        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 o Título de Cidadão Mato-Grossense a  Senhora  LAÍSA EBERHARDT.

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

JUSTIFICATIVA

                A  Sra.  Laísa Eberhardt nasceu em 23 de fevereiro de 1975, no município de Ijuí-RS.

               Mudou-se para Rondonópolis/ MT com a família aos 10 anos de idade, onde estudou, constituiu
família e teve três filhos.

              Possui graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Cuiabá-UNIC,
pós-graduada em Gestão de Pessoas (CESUR) e Gestão Pública (Uninter).

                  Iniciou sua carreira profissional no Jornal “A Gazeta” como telemarketing, depois foi gerente do
Jornal “Diário de Cuiabá” em Rondonópolis.

                 Posteriormente trabalhou por mais de 10 anos com autoescola ministrando aulas práticas e
teóricas, inclusive formando instrutores de trânsito.

               Além disso, atuou como voluntária em escolas ministrando palestras educativas para crianças e
jovens.

           Em 2007 trabalhou por 12 meses na Europa, concursada pelo Governo Federal com pesquisas de
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trânsito.

                Iniciou a carreira na TV Centro América de Rondonópolis em 02 de maio de 2013 e depois em
2015 foi transferida para Sorriso como Gerente de Emissora da Centro América FM (89,3).

                   Diante disso, levou junto toda a família e por lá resolveram empreender, investindo em um
comércio no setor alimentício e foram muito bem acolhidos em Sorriso, tornando-se inclusive, líder
comunitária, como presidente de bairro, no bairro Colinas.

                Nestes 6 anos à frente da Emissora de Sorriso teve a possibilidade de participar de inúmeros
projetos voltados a causas sociais, procurando manter a rádio sempre próxima da comunidade e a serviço da
população de um modo geral. Com isso, esse trabalho contribuiu muito para sua satisfação e realização
pessoal.

               Inclusive teve seu reconhecimento declarado por meio do recebimento do “Título de Cidadã
Sorrisense em 2019, o que foi uma honra sem medidas.

                   A partir de setembro de 2021, assumindo a gerência regional da TV “Centro América Norte” foi
para o município de Sinop MT e assim já fazem 36 anos que o Mato Grosso se tornou o seu lar.

                Destarte, por todo o exposto, cremos ser, a Senhora LAÍSA EBERHARDT, merecedora de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento nesta Casa de
Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Setembro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


