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Proposição Eletrônica nº 4093

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS
PELA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA 27ª SUBSEÇÃO DA
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que no dia 29 de
novembro do corrente ano foram realizadas as eleições para a nova diretoria da OAB de Assis,
cujo processo transcorreu de forma democrática, tranquila e organizada. A chapa Unidos pela
Advocacia foi a única inscrita para assumir a 27ª Subseção e assumirá em janeiro de 2019,
com mandato válido por três anos, sendo finalizado em dezembro de 2021.

Destacamos  que  é  composta  por  membros  da  mais  alta
respeitabilidade e competência e que, representarão com dignidade e eficiência os anseios da
classe, que se fortalece a cada dia, e que, sem dúvida, atingirá sua plenitude, em  Assis.

Como  Presidente  foi  eleito  o  Dr.  Carlos  Henrique  Pinheiro
(Caisê). Junto com ele, a chapa vencedora trouxe os nomes de Dr. Maurício Dorácio, como
Vice-Presidente;  Drª  Lenise  Antunes,  como  Secretária  Geral;  Dr.  João  Fabosi,  como
Secretário Adjunto; eDr. Marcelo Aguiar, como Tesoureiro.

Parabenizamos  os  membros  da  nova  Diretoria  pela  vitória  que
reafirma o compromisso com o trabalho pela advocacia, na certeza de que  desempenharão
esse trabalho com destreza, com dedicação e responsabilidade. 

Ante  o  exposto,  requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e
cumpridas  as  formalidades  regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de
congratulações e aplausos pela  eleição da nova Diretoria da 27ª Subseção da OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil.

Que  sejam  encaminhados  ofícios  aos  integrantes  da  nova
Diretoria da OAB, dando-lhes ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por
este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO - Alexandre Cachorrão 
Vereador - PR 
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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 4093.
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