PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2012.

Concede título honorífico de
cidadania que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica concedido a JOSÉ BATISTA SOBRINHO o Título
Honorífico de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2012.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A honraria que ora se concede ao ilustre e honrado cidadão
José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, se enquadra dentro dos princípios
éticos, morais e de merecimento que devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
Natural de Carmo do Rio Claro, Estado das Minas Gerais, José
Batista Sobrinho, nasceu em 23 de março de 1933. Casado com Flora Mendonça
Batista. É pai de Joesley Mendonça Batista, do Sr. Wesley Mendonça Batista, do Sr.
José Batista Junior, da Sra. Valére Batista Mendonça ramos, da Sra. Vanessa
Mendonça batista e da Sra. Viviane Mendonça Batista.
O supracitado agraciado, juntamente com seus dois irmãos,
fundou o Grupo JBS em 1953, na cidade de Anápolis (GO). O empreendimento – um
pequeno frigorifico que abatia cerca de 05 cabeças de gado por dia e visava atender a
demanda local de carne bovina.
O espírito empreendedor do Sr. José Batista sobrinho o levou as
primeiras aquisições em 1968 ao perceber o aumento da demanda surgida com a
fundação de Brasília, adquiriu um frigorifico em Luziânia (GO). A capacidade de abate
passava a ser de 500 cabeças por dia, a partir de então, com a conquista de contratos
no estado de São Paulo, iniciou sua expansão para outras partes do mercado
nacional.
Em 1980, com a estratégia de diversificação de riscos e tendo
em vista a sinergia que ocasionaria ,adquiriu a fabrica de sabão Minuano. Esta divisão
vem crescendo significativamente e produz hoje uma variedade de produtos de
higiene e limpeza sendo líder em vários segmentos desse mercado.
José Batista Sobrinho comandou a expansão das operações do
Grupo JBS no setor de carne bovina no Brasil e no Exterior, com a aquisição de
diversos frigoríficos e outras companhias, bem com através de investimentos no setor
produtivos. Assim em 2004, adquiriu os 49% restantes do controle da BF alimentos, a
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maior produtora brasileira de carne bovina enlata e de vegetais em conserva formada
por uma joint-venture entre o Grupo JBS e o frigorifico Bertin Ltda; e em 2005 adquiriu
a Swift Armour S.A - Argentina, maior produtora e exportadora de carne bovina
daquele pais.
Atualmente o Sr. José Batista sobrinho é membro do Conselho
de Administração do Grupo JBS, tendo sido eleito para tal função em 02 de janeiro de
2007.
O presente projeto visa prestar uma simples homenagem a um
empresário e empreendedor, que muito tem feito pelo desenvolvimento e destaque do
Estado de Goiás, em virtude dos produtos aqui fabricados e exportados, como
também, em razão da geração de emprego, renda e fortalecimento da economia
goiana.
Por todos estes fatos ora apresentados, é justa e oportuna a
presente concessão. E, desta forma, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, pedimos o apoio unânime dos nobres Pares
desta Casa Legislativa para sua aprovação.
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CURRÍCULO
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JOSÉ BATISTA SOBRINHO

1- Dados de identificação pessoal:
Estado Civil: Casado com Flora Mendonça Batista
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Carmo do Rio Claro – MG
Data de Nascimento: 23/03/1933
CPF/MF: 052.970.871-04

2- Telefones para contato:
Thaiza Santos: (62) 3246-2200 / 8138-4867
Rodrigo: (62) 8237-4041

3- E-mail para contato:
thaiza.santos@psbgoias.org

3 – Atividade Profissional:
Empresário
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4 – Atividades Empresariais e Econômicas:

a)

Em 1953, inaugurou o açougue chamado de Casa de Carne Mineira, quando
passam a entender melhor sobre peso e preço de boi. Devido à qualidade do
produto, em apenas um mês, eles se tornam marchante (profissional que abate
e vende gado para açougues) exclusivo de Anápolis.

b)

Com a inauguração de Brasília, Zé Mineiro percebe a oportunidade de expandir
o negócio, inaugurando um dos primeiros abatedouros da região.

c)

Em 1968, Zé Mineiro aluga um abatedouro em Luziânia, situada a 50 km de
Brasília, e a produção é elevada para mais de 500 bois por dia. Inicia-se a
comercialização com os açougues que nasciam na cidade.

d)

Em 1969, o Matadouro Industrial de Formosa é comprado. Com os
investimentos, de 40 abates por dia, eles passaram a 120 cabeças apenas
nesta localidade.

e)

Neste mesmo ano, Zé Mineiro e seus irmãos pensam em batizar a empresa. É
quando um fornecedor de equipamentos e amigo, Mário Nassiute, sugere
Friboi. Com o objetivo de deixar a categoria matadouro de lado e entrar em
frigoríficos, o nome é aceito.

f)

Para fortalecer a identidade da empresa, em 1970, a logomarca é criada por
um pintor catalão chamado Wilson.

g)

Em 1980, adquiriu a fabrica de sabão Minuano®.

h)

Em 1997, iniciam-se as exportações de carne in natura.
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i)

A Unidade Barra dos Garças (MT) é adquirida, com opção de compra do
Frigorífico Mouran, em Andradina (SP), que foi oficializada em 1999. A cidade
tornou-se o marco na expansão para São Paulo.

j)

Em 2000, o Friboi inova e cria a frota de busca, que permite levar 42 bois por
unidade, permitindo aumentar a produção e preservar a qualidade e
característica do produto durante sua distribuição.

k)

Em 2003, é criada a Transportadora de Andradina, da Divisão de Transportes
do Grupo.

l)

Em 2005, o Grupo adquire a Swift Argentina, tornando-se a primeira
multinacional brasileira do setor de carnes.

m)

Em 2006, a empresa deixou de ser Ltda para se tornar S/A. E não se chama
mais Friboi, já que passou a atuar em diversos mercados, e sim JBS, iniciais
do fundador, José Batista Sobrinho.

n)

Atualmente, o Grupo está presente em mais de cem países nos cinco
continentes, possui mais de 20.000 funcionários, 21 filiais, e abate e
processamento de 40.000 bovinos por dia
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