
Institui a Placa Comemorativa pelos 90 anos
de criação da 6ª  Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil em Jaboticabal.

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, a Placa
Comemorativa pelos 90 anos de criação da 6ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil em Jaboticabal, ocorrida em 22 de março de 1932.

Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar
90  (noventa)  placas  que  serão  entregues  a  igual  número  de  pessoas
escolhidas por Comissão especialmente constituída por ato da presidência
desta Casa de Leis.

Parágrafo único: a Comissão de que trata o  caput deste
artigo será composta por 5 (cinco) membros a saber:

a) o vereador autor deste Decreto Legislativo:

b) um(a) vereador(a) escolhido pela presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal;

c)  3 (três)  representantes da 6ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil em Jaboticabal.

Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a
ser realizada na semana do dia 22 de março de 2.022.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto  Legislativo  correrão  por  conta  de  verba  própria  consignada em
orçamento vigente, suplementada se necessário.
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Art. 5°  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da
sua publicação.

Jaboticabal, 25 de novembro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador - PODEMOS 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras

A história da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil  de
Jaboticabal se confunde com a criação da própria entidade no Estado de
São Paulo. 

Em 22 de março de 1932 foi  criada a  Ordem dos Advogados do
Brasil em Jaboticabal, pelos poucos advogados que militavam na grande
Comarca, apenas  2 (dois) meses após a fundação da OAB/SP em 22-01-
1932, a maior Seccional do Brasil. 

A 1ª eleição em nosso município foi formalizada em 26 de março de
1933,  tendo  como  presidente  da  mesa  eleitoral,  Dr.  Leopoldino  Amaral
Meira, auxiliado pelo Dr. Milton Mattos Braga. Participaram da 1ª eleição 21
advogados,  existindo apenas duas ausências  justificadas em documento
próprio. 

A 6ª Subseção de Jaboticabal, que inclui os municípios de Taiuva e
Taiaçu,  sempre  pautou  pelo  exercício  pleno  da  vontade  popular,
representando o cidadão mais humilde, seus ideais e necessidades. 

Por suas sedes, inicialmente criada junto ao Fórum local, situado à
Rua  Barão  do  Rio  Branco,  vários  e  importantes  personalidades  foram
líderes, políticos, pensadores, idealistas e especialmente, grandes juristas.

Atualmente,  conta  com  aproximadamente  500  (quinhentos)
advogados  inscritos,  com  vários  lideres  nas  diversas  áreas  jurídicas,
política e segmentos da sociedade, exercendo a advocacia com dignidade
e independência, promovendo a justiça social. 
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O  papel  do  advogado  na  sociedade  brasileira  sempre  foi  uma
questão  política  fundamental  e  ele  sempre  manteve  uma  função
intermediária  entre  o  cidadão  e  os  poderes  constituídos,  defendendo  a
Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos,
a justiça social e a boa aplicação das leis. 

Fornece  também atendimento  pela  Justiça  Gratuita,  atua  também
com  a  Comissão  dos  Direitos  Humanos  e  outras,  prestando serviços
relevantes para a sociedade.

A entidade  promove,  com exclusividade,  a  representação,  defesa,
seleção e disciplina da Advocacia. E ao defender a Constituição, a ordem
jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça
social,  contribui  com a  consolidação  das  instituições  democráticas  e  da
cidadania brasileira.

Diante  desta  exposição,  proponho  a  presente  homenagem  a  6ª
Subseção  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  de  Jaboticabal  pela
notoriedade dos relevantes serviços prestados em prol da nossa sociedade,
contando com o apoio dos nobres vereadores até a sua aprovação final.

Jaboticabal, 25 de novembro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador - PODEMOS 
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