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 JOAQUIM ROSA 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
JOAQUIM ROSA FONSECA, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de
merecimento que devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
Joaquim Rosa Fonseca é brasileiro, nascido na localidade de
Palhano — Distrito de Piedade do Paraopeba - MG, na Fazenda Palhano, em
27/09/1957. Filho do casal Vicente Rosa da Fonseca e Mariêta Círiaca Fonseca.
É casado com Maria Piedade de Jesus Fonseca e possui dois
filhos, a saber, Mariana de Jesus Fonseca Junqueira (24 anos) e Tiago de Jesus
Fonseca (23 anos), os quais são goianienses.
Joaquim Rosa Fonseca iniciou seu labor ainda quando criança.
Em Minas Gerais, aprendeu com seu pai e o ajudou na lida do sítio, até os 13 anos no
lugarejo de Palhano - Distrito de Piedade do Paraopeba. Mudou-se para Belo
Horizonte onde entrou no ramo de seguros em 1972 na Sudame Corretora, passando
por todos os cargos, desde Office Boy até se tornar sócio da corretora. Habilitou-se
como Corretor de Seguros Pleno em 1980.
Mudou-se com a esposa para Goiânia em 1984, para abrir a filial
da Sudame Corretora, permanecendo sócio da mesma até 1997. A partir de 1997 foi
um dos fundadores da Case Corretora, onde permanece como sócio.
Foi presidente fundador

da Associação Profissional dos

Corretores de Seguros de Goiás em 1986, hoje Sincor-GO - Sindicato dos Corretores
de Seguros de Goiás, exercendo mandatos em diversos cargos, em outras diretorias
do mesmo Sindicato.
Foi Diretor de Seguros e Previdência na ACIEG - Associação
Comercial e Industrial de Goiás, durante várias diretorias do ano de 1992 ao ano de
1998.
Foi presidente fundador do Clube dos Corretores de Seguros de
Goiânia, em Junho de 2004, encerrando seu mandato em Junho de 2008.
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Em Minas Gerais, cursou o Ensino Fundamental na Zona Rural
de Piedade do Paraopeba; o Ensino Médio em Belo Horizonte e a Faculdade de
Comunicação Social — Relações Públicas na Universidade Newton Paiva em Belo
Horizonte.
Em Goiânia, cursou Administração de Empresas na UCGUniversidade Católica de Goiás e concluiu o curso de Pós-Graduação como
especialista em Cinema - Diretor e Roteirista, pela Escola Skopos de Cinema da
Faculdade Cambury.
Joaquim Rosa Fonseca, possui, ainda, experiência como
instrutor em Goiânia, aonde lecionou em diversos Cursos Para Formação de
Corretores de Seguros no Sincor-GO em convênio com a Funenseg.
Atuou como voluntário na Paróquia São José - Setor Sul, em
Goiânia. Foi incentivador e membro do Grupo de Vicentinos, que aprenderam a
fabricar o leite de soja, para a comunidade da antiga Favela do Areião, distribuindo
aos necessitados moradores durante o período do ano de 1984 à 1986.
Na Paróquia São Paulo Apóstolo - Setor Oeste, foi membro da
Comissão de Construção da Casa do Idoso no Bairro Goiá, do ano de 2002 à 2004.
Na ACIEG, este ilustre cidadão é Diretor do Grupo organizador
da Cavalgada ACIEG, sempre com objetivo de lazer e arrecadação de recursos para
entidades filantrópicas beneficiadas - Hospital Araújo e CRER. Desde 2006 até o
momento.
Joaquim Rosa Fonseca promoveu e organizou, em parceria com
os hospitais filantrópicos, o show de Zezé de Camargo e Luciano na Atlanta Music Hall
em Dezembro de 2008 — em comemoração aos seus 25 anos de casado e 50 anos
de vida.
É, pois, justa e oportuna a presente concessão. 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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