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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 090/17  
 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos 

de congratulações com o Dr. Rodrigo de Melo Kriguer, DD. Presidente da 188ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB de Votorantim, pelo transcurso do Dia do Advogado, no dia 11 de 

agosto p.f.. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

No dia 11 de agosto, comemora-se o Dia do Advogado. Em 1827, por meio da Lei Imperial, 

foram criados os primeiros cursos jurídicos nas Faculdades de Direito do Largo de São Francisco e de 

Olinda (depois transferida e renomeada para Faculdade de Direito do Recife). 

 

Grandes nomes da Política, e também, da Literatura brasileira foram alunos da Faculdade do 

Largo São Francisco, como os Presidentes: Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso 

Pena, Venceslau Brás, Delfim Moreira, Washington Luís, Júlio Prestes, José Linhares, Nereu Ramos, 

Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer e escritores e poetas, como: Castro Alves, 

Guilherme de Almeida, José de Alencar, Lygia Fagundes Telles, Monteiro Lobato, Olavo Bilac etc. 

 

CONSIDERANDO a importância do advogado na administração da Justiça, conforme preceito 

da Carta Magna, no seu artigo 133, que aduz: "O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."; 

 

CONSIDERANDO que, pelo sentido etimológico, advocatus, do latim, é "aquele que é 

chamado", e mais, pela própria essência é uma profissão, cuja atividade exige não só o conhecimento 

técnico-jurídico, mas uma série de atributos para litigar tecnicamente sem atrito e levar os fundamentos 

de fato e de direito, lastreado nas provas e argumentos, da melhor maneira possível ao Estado-Juiz, 

detentor do monopólio da jurisdição, ou seja, de "dizer o direito". 

 

CONSIDERANDO por fim, o excepcional e indispensável trabalho dos advogados e 

advogadas na cidade de Votorantim, em nome do DD. Dr. Presidente da Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil, registre-se a singela homenagem desta Casa de Leis à classe que contribui para a 

busca do Direito e da Justiça, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, da cidadania e da paz 

social! 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

• Aos Jornais: Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim; 

• À TV Votorantim, e; 

• À Rádio Tropical FM. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de agosto 2017. 

 

 

Pr. Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


