PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2011.

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 ANTONIO CARLOS DA FONSECA o
Título Honorífico de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2011.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A honraria que ora se concede ao ilustre e honrado cidadão
ANTONIO CARLOS DA FONSECA – CPF/MF n.º 165.224.191-49, se enquadra dentro
dos princípios éticos, morais e de merecimento que devem nortear, sempre
proposituras desse jaez.
O médico dermatologista Antonio Carlos da Fonseca é natural
de Uberlândia, mas aos três anos de Idade mudou-se e fixou residência na cidade de
Anápolis, Goiás, onde iniciou o pré-escolar e mantém residência até hoje,
desempenhando sua atividade na área de saúde com dedicação e competência,
inclusive, foi através de seu trabalho que conquistou vários amigos no Estado de
Goiás.
Em outubro de 1978 Inaugurou seu estabelecimento Clínica
Dermatológica de Anápolis na Rua sete de Setembro n° 214, Centro, mas em agosto
de 1985 transferiu-se para sua sede própria na Rua Desembargador Jaime n° 231,
Centro, onde exerce regularmente sua atividade médica até a presente data.
Nesse período, o Dr. Antonio conseguiu agregar um grande
número de clientes, tanto no atendimento particular quanto através dos convênios
médicos.
Mas seu bom conceito profissional não decorre somente do bom
relacionamento de amizade, já que para atingir esse alvo, o Dr. Antonio teve que
percorrer um árduo caminho para consolidar sua qualificação profissional, veja:
Após concluir o ensino médio no Colégio Couto Magalhães em
Anápolis, o Dr. Antonio já aspirava ao segmento da área de saúde por vocação, sendo
estimulado pelo seu idealismo em face da peregrinação das pessoas por causa da
precariedade da saúde pública naquela época.
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Em seguida, deixou sua cidade e seus familiares e se dirigiu
para Manaus, onde teve boa classificação no vestibular da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade do Amazonas, concluindo o curso em 1977, com bom
aproveitamento.
Lá mesmo, na cidade de Manaus, desenvolveu um trabalho de
Pesquisa Dermatológica, coordenado pelo Professor Sinésio Talhares, cujo concurso
foi promovido pela Secretaria de Saúde do Amazonas; e ainda, desenvolveu
importantes estudos sobre a hanseníase e demais moléstias tratadas no Hospital de
Medicina Tropical de Manaus.
Após a conclusão do curso de medicina em Manaus, deslocouse para a cidade do Rio Janeiro, onde fez o curso de iniciação e especialização em
Dermatologia, coordenado pelo Professor E. D. AiuIay, nos anos de 1977 e 1978.
Durante sua especialização no Rio de Janeiro, apresentou
comunicação em psoríase papulosa Iiquenóide, na Sociedade Brasileira de
Dermatologia, Seção do Estado do Rio de Janeiro. Também, no mês de março de
1978, concluiu o curso de Dermato-cosmeatrica, realizado no Hospital de Clínicas
José de San Martin, da Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, na
Argentina.
Dr. Antonio foi também agraciado pela Coordenadoria do Projeto
Rondon, através de um certificado pela prestação de relevantes serviços ao
desenvolvimento brasileiro e a integração nacional, na qualidade de médico;
recebendo ainda uma certificação do Exército Nacional pela sua participação na área
de instrução no Centro de Operações da Selva e Ações de Comando do Exército
Nacional “Cosac”, dentro da Selva Amazônica.
Durante sua trajetória profissional, o Dr. Antonio participou de
vários cursos de atualização dermatológica e também, em outras áreas da medicina,
conforme consta de seu currículo abaixo discriminado; por Isso, as informações sobre
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sua carreira profissional foram versadas aqui de maneira sucinta em razão de sua
amplitude.
Hoje, o Dr. Antonio conta com a participação efetiva de sua filha
Dra. Oéborah que, mesmo ainda muito jovem, já demonstra considerável experiência
profissional, em razão de sua dedicação e participação em diversos cursos de
atualização médica.
É, pois, justa e oportuna a presente concessão.
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