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SENHOR PRESIDENTE: 

 
 O vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 

que após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa: 

 

Encaminhe VOTOS DE LOUVOR, com a entrega de um DIPLOMA, 

homenageando ao Sr. Juiz de Direito Gilberto Pinto Fontoura, a ser efetuada na sessão 

ordinária do dia 29 de outubro de 2018, devido ao seu trabalho na Comarca de Osório, por 

um período aproximado de 10 (dez) anos, divididos em dois períodos, em que jurisdicionou 

junto à 2ª Vara Cível, atuando também no Cartório Integrado de Terra de Areia.  

          No período de tempo em que o nobre Magistrado atuou na Comarca de Osório, 

proferiu inúmeras sentenças de mérito, além de possibilitar significativos desfechos 

conciliatórios, imprimiu celeridade, eficiência e, acima de tudo, demonstrou em seu agir, 

muita firmeza, conhecimento técnico e busca incessante pela resolução dos mais diversos 

conflitos, que as partes levaram até a sua imparcial apreciação. 

          O Juiz de Direito Gilberto Pinto Fontoura é Graduado em Direito pela Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), sendo Especialista em “Direito, Sociedade e 

Psicanálise” pelo Instituto Superior Cenecista. Atua como magistrado desde 18 de dezembro 

de 1990. Exerceu a docência na área do Direito junto ao Instituto Cenecista de Santo Ângelo 

e também na FACOS, atual UNICNEC. 

          Assim, a Câmara Municipal de Vereadores de Osório, externando , por certo, a 

vontade da nossa comunidade, presta esta singela homenagem, desejando que na sua nova 

empreitada, junto à Comarca de Bento Gonçalves, consiga continuar dizendo o Direito e 

propiciando Justiça aqueles que buscarem a tutela do Poder Judiciário. 
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