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Assunto: requer ao Presidente,  após ouvido o plenário, a expedição de uma MOÇÃO DE 
AGRADECIMENTO  E  CONGRATULAÇÕES,  em  nome  desta  Casa  Legislativa,  em 
homenagem ao  Dr. André Augusto Messias  Fonseca,  Juiz  de Direito,  pelos  relevantes 
serviços prestados em nossa comarca.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores,

O Vereador que este subscreve, requer a Mesa Diretora, na forma regimental a inserção nos 
Anais  desta  Casa  de  Leis  de  MOÇÃO  DE AGRADECIMENTOS  E  CONGRATULAÇÕES  em 
homenagem  ao  Dr.  André  Augusto  Messias  Fonseca,  Juiz  de  Direito,  pelos  relevantes  serviços 
prestados em nossa comarca.

JUSTIFICATIVA:

O  homenageado  esteve  à  frente  do  Poder  Judiciário  local  durante  quase  três  anos, 
desempenhando  suas  funções  com  zelo,  dedicação,  competência  e  imparcialidade,  dando  assim 
inestimável  contribuição  para  a  pacificação  social  da  comunidade,  através  da  solução  rápida  dos 
litígios, cumprindo com perfeição a sua missão de bem distribuir a Justiça. Por suas reconhecidas 
qualidades e por sua conduta retilínea,  tanto no campo pessoal como profissional,  desponta como 
verdadeiro  exemplo  de  Juiz,  que  sem  dúvidas  dignifica,  de  forma  excepcional,  a  magistratura 
brasileira e o próprio Poder Judiciário.

Além disso, contribuiu para consolidar definitivamente a nossa comarca, imprimindo de forma 
marcante a efetiva presença do Poder Judiciário em nossa cidade. 

Recentemente, por vontade unânime dos Desembargadores do TJ/SC, obteve promoção por 
mérito, e nos próximos dias estará sendo transferido para comarca de Campos Novos-SC. 

Portanto,  oportuno que esta  Casa Legislativa,  em nome do povo itapoaense,  preste  a justa 
homenagem  que  ora  proponho,  como  forma  de  reconhecer  e  agradecer  os  relevantes  serviços 
prestados pelo homenageado à nossa sociedade, congratulando-o pela merecida promoção, esperando 
que nesses termos seja aprovada por unanimidade a presente moção.

Câmara de Vereadores de Itapoá, 20 de março de 2009. 
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