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Proposição Eletrônica nº 4011

Registra  votos  de  congratulações  e  aplausos  ao
advogado Dr. CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, por
sua eleição como Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil - São Paulo. 

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  e  cumpridas  as
formalidades  regimentais,  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos   votos  de
congratulações e aplausos ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por sua eleição
como Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo. .

Nosso homenagado foi eleito o novo presidente da seccional
de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) pelos próximos três anos
(2019/2021), conseguindo de forma corajosa e arrojada uma vitória inédita e especial,
pois, representará também além dos advogados da capital os advogados do interior do
Estado que clamavam por mudanças.

O  novo  Presidente  da  OAB/SP  é  um  advogado,  muito
atuante, lider nato, dono de um carisma sem igual e de um caráter inigualável que
muito irá fazer pela advocacia paulista.

Dr.  Caio  entra  a  história  como o  advogado mais  jovem a
Presidir a OAB paulista, e o primeiro advogado a ser eleito vindo do interior de São
Paulo, mais precisamente da nossa querida cidade de Bauru/SP.

 

O sucesso é  daqueles  que batalham,  e com toda certeza
V.Excia  é merecedor desse sucesso, pessoas grandes são aquelas que lutam por
ideais,  e  assim provou ser  parte  dessas pessoas.  A sua conquista  vai  impulsionar
outras  buscas  e  abrir  novos  horizontes,  sempre  apontando  para  um  futuro  muito
luminoso. 

Por acreditar que este dia chegaria, V.Excia se esforçou e
buscou a cada dia o seu sonho, merecidamente venceu, e hoje os aplausos são todos
seus! 

O que alcançou hoje é uma pequena parte do que  ainda
pode conquistar com o seu talento, o seu futuro e o seu sucesso estão só começando,
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agora inicia-se uma nova etapa da sua vida, serão novos desafios que com certeza irão
ser superados com proeza e muita coragem.

Parabéns pelo belíssimo exemplo de luta, perseverança
e coragem! 

O talento, a força de vontade e a persistência te trouxeram
até aqui, como advogado na Comarca de Assis/SP,  e em nome dos colegas de nossa
cidade que também se sentiram vitoriosos com sua conquista, esperamos que esta
seja também o início de muitas outras que certamente ainda virão.

Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representado pelo
Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios da Sociedade, congratula-se com
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos e o aplaude efusivamente por  essa brilhante
conquista em sua vida. 

Que seja encaminhado ofício  ao  homenageado,  dando-lhe
ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em
nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 4011.
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