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Moção de Pesar N°03/2015

Senhores Vereadores,

Com o acatamento e respeito próprios do momento, venho na condição de Vereadora desta Egrégia

Casa Legislativa, apresentar à familia do Senhor Sebastião Guedes Fonseca, nossos votos de pesar

pelo seu lamentável falecimento, ocorrido na data de 29 de julho de 20 I5. Destacamos os relevantes

serviços prestados à Comunidade.

o Senhor Sebastião Guedes Fonseca, filho do Ex-Vereador Felisberto Fonseca nasceu no dia 14 de

julho de 1957. Durante toda sua vida residiu na Fazenda São Pedro, próximo á Comunidade de São

José em São Gonçalo do Rio Abaixo, onde nasceu, cresceu e permaneceu até o dia de seu

lamentável falecimento. Casou-se com a Senhora Maria de Fátima dos Santos Fonseca, com quem

teve 3 filhos naturais do casamento, sendo Camila Mara Fonseca Guedes, Júnior César Fonseca e

Rafaela Cristina Fonseca e 1 filho adotivo, Alberto Geraldo Messias Fonseca que também era seu

irmão por parte de pai. Trabalhou como motorista na CAF (Companhia Agricola Florestal), onde

deixou amigos, que até hoje recordam o quanto Sebastião Guedes Fonseca (Tão), foi parceiro em

todos os momentos. Segundo um colega da época, Tão arriscou seu emprego em prol de ajudar aos

companheiros de trabalho em um episódio que ocorrera. Vindo de uma familia de políticos, foi

eleito Vereador do Municipio por 2 mandatos: 1998 a 2001 e 2002 a 2005. Nos últimos anos de sua

vida trabalhou como motorista de ônibus na CENlBRA, executando suas funçôes até O dia 14 de

julho de 2015, dias antes de seu falecimento, passando seu cargo e experiência ao seu filho Júnior

César Fonseca. Sebastião Guedes Fonseca foi um exemplo de vida para sua familia, amigos e para

toda comunidade de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Desta forma; através da presente, que constará nos anais desta Casa, prestamos nossa homenagem

Póstuma ao Senhor Sebastião Guedes Fonseca na pessoa de sua esposa Maria de Fátima dos Santos

Fonseca. Após a tramitação de praxe, requeiro que seja remetida cópia da presente à familia
enlutada.

Sala de Sessões, 06 de agosto de 20 I5.
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