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R E Q U E R I M E N T O

Com fulcro nos artigos 160/161, § 4º, V, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que seja constituída uma Sessão Especial
para que a diretoria e membros da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional de Mato Groso – OAB/MT, venham expor projetos e homenagens,
em razão das comemorações dos 80 anos de criação desse importante
Conselho de Classe, em data a ser agendada.

Pelo exposto, aguardamos o pronto atendimento do pedido
versado no presente Requerimento.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 13
de junho de 2013.
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J U S T I F I C A T I V A
A presente propositura visa abrir esta Casa de Leis a
quem arduamente, sem medir esforços, faz com que as Leis sejam
respeitadas.
A OAB/MT, seccional de Mato Grosso, vem atá a Câmara
Municipal
de
Cuiabá, na pessoa
dos
membros
da
diretoria e
representantes das suas comissões, divulgar a elaboração de projetos
que serão desenvolvidos junto a população, tanto de Cuiabá, como de
todos os municípios do Estado, voltados para a história, cidadania,
conhecimento
e
cultura,
enfocando
importantes
ações
a
serem
impementadas ao longo de todas as gestões, buscando, cada vez mais,
aproximar a população à instituição.
Todos esses projetos fazem parte das comemorações dos
80 anos da criação desta valorosa instituição, onde, na ocasião serão
prestadas várias homenagens aos ex-presidentes e a todos aqueles que,
de uma forma ou de outra souberam representá-la, pautando-se sempre
pela ética e o respeito às instituições democráticas de direito e ao
cidadão, zelando pelo nome e respeito da instituição, além de
lançamentos de selos comemorativos, dentre outras.
A Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve um papel de
suma importancia para com o desenvolvimento do país, estando presente
nos momentos mais marcantes da nossa história, com muita luta,
brigando pela democratização do Brasil, pela defesa da cidadania, pela
liberdade de imprensa, pelos direitos humanos, pelos direitos e
garantias
fundamentais,
preconizados
no
artigo
5º
da
nossa
Constituição.
No ano de 1933, nascia a mais forte e atuante entidade
de classe do país, cujo primeiro presidente foi o Dr. Salvador Celso
de Albuquerque - Gestão 1933-1935 (in memoriam), passando por vários
episódios da nossa história, sempre tendo um papel relevante, de
protagonista, e até hoje continua lutando em defesa de um país melhor,
de um cidadão digno e para manter sempre vivas as prerrogativas dos
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advogados, para que eles continuem exercendo a sua profissão com
liberdade, dignidade e independência, dando-os condição de lutarem
sempre por um país livre, democrático e, acima de tudo, dos
brasileiros.
Pelo exposto, peço o apoio de todos os nobres
vereadores, para a aprovação do presente requerimento, por se tratar
dos anseios da população da grande baixada cuiabana.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 13
de junho de 2013.
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