PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2013.

Concede título honorífico de
cidadania que especifica.

A Assembleia 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 SÉRGIO TEODORO DA CRUZ o Título
Honorífico de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2013.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A honraria que ora se concede ao ilustre cidadão Sérgio Teodoro da
Cruz, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de merecimento que devem nortear,
sempre proposituras desse jaez.
Filho do Potiguar Josias Teodoro da Cruz e da Mineira Sebastiana de
Morais Teodoro da Cruz, Sergio Cruz nasceu em 19 de Janeiro de 1957, em Uberlândia no
estado de Minas Gerais. Em 1969, Sérgio veio para Goiânia, estudou no Colégio Ateneu Dom
Bosco e no Colégio Carlos Chagas.
Este honrado cidadão é casado com Cristiane Rassi da Cruz e pai de
Marcela Rassi da Cruz, Carolina Rassi da Cruz e Sabrina Marques da Cruz. Marcela é médica
e trabalha no Hospital da USP São Paulo, Carolina esta no quarto ano de Medicina da PUC –
GO e Sabrina é administradora de uma academia. E é avô de Jahde Marques.
Sérgio Cruz é corretor de imóveis na cidade de Goiânia e está nesta
profissão a Trinta e Sete anos. Hoje, é proprietário do Escritório Imobiliário Sérgio Cruz
Negócios Imobiliários.
Começou

em

seu

primeiro

emprego

em

1977

na

Provale

Incorporadora – Irmãos Valles, já começando a se interessar e deslanchar no ramo imobiliário.
Logo em 1980 trabalhou na Golden Empreendimentos Imobiliários.
Na Habitação Empreendimentos Imobiliários, Sergio começou em
1982, onde já era um corretor conceituado e atuante.
Cinco Anos depois, em 1987, Sérgio funda a empresa Sérgio Cruz
Negócios Imobiliários, onde há quase 27 anos se fortalece a cada dia em nossa capital goiana.
Hoje Sérgio é o único corretor no ramo imobiliário no Estado de Goiás,
que compareceu em todos os congressos de corretores de imóveis a nível nacional - CONACI.
E no próximo mês de maio, no dia 04 será realizado o XXV, onde estará presente novamente.
Sérgio já acumulou vários títulos e prêmios, entre eles:
*Título de Cidadão Goianiense.
*Medalha de Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira
*Comenda de Ouro do CRES
*Comenda Corretor Amigo (título Americano – USA)
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*Premio Corretor do Ano – nos anos de 1985 e 1992
Sérgio já foi presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis. Este
homenageado foi Diretor do CRECI 5ª Região do Estado de Goiás por 32 anos. Também já foi
Presidente de um conselho fiscal de uma Federação Nacional – FENACI – DF. Atualmente,
também é Diretor Social do Club Atlético Goianiense, onde atua desde 2006.
E hoje Sergio segue em Goiânia como Empreendedor e um cidadão
goiano respeitado e admirado por seu trabalho, esforço e dedicação.
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.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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