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PALAVRA DO PRESIDENTE
A BELEZA DA ADVOCACIA

A atividade da advocacia 
é fundamental para a forma-
ção e o exercício pleno da 

cidadania, tanto que, a Ad-
vocacia, é a única habilitação 
profissional que, constitui 
pressuposto essencial à for-
mação de um dos Poderes do 
Estado: o Poder Judiciário. 

A Carta Constitucional 
relaciona que, o Brasil cons-
titui-se em um Estado De-
mocrático de Direito e tem, 
entre seus fundamentos, a 
dignidade humana. Não há 
dúvida que, uma das princi-
pais facetas da dignidade do 
homem é o respeito aos direi-
tos fundamentais inerentes a 
todos e, para tanto, seus titu-
lares, muitas vezes, deverão 

se valer do Advogado.
A última esperança do ho-

mem é sempre o Advogado 
seja este homem rico, pobre, 
prestigioso ou sem qualquer 
representatividade perante 
a Sociedade Civil, ao passo 
que, quando o homem en-
contra-se entregue aos seus 
medos e diante de suas aflições 
insolúveis a única criatura 
que o defende sem sequer se 
importar com a superstição de 
saber se o mesmo está certo ou 
errado antes de ser julgado é o 
Advogado. E esse Advogado 
sozinho deixa o seu escritório 
contando apenas com a sua 

beca e não teme autoridade, 
cargo ou poder algum para ga-
rantir ao cidadão o seu direito 
de se defender, pois a garantia 
de defesa é garantia do homem, 
e em momento algum como di-
zia o saudoso Waldir Troncoso 
Peres a Constituição Federal 
diz que o direito de defesa é 
garantia apenas do homem 
virtuoso.

Não é possível, portanto, no 
mundo em que, vivemos tão 
cheio de conflitos, tão recheado 
de injustiças e violações, atin-
girmos o integral respeito ao 
homem, instaurando-se a plena 
dignidade com todos os seus 

predicados, enfim, construirmos 
uma sociedade com liberdade, 
igualdade e fraternidade, sem 
o Advogado. Este profissio-
nal, com o seu conhecimento 
técnico, equilibra relações, es-
tabelece a necessária igualdade 
no embate com outras partes, 
além do que, ele é o caminho 
pelo qual as pretensões podem 
ser deduzidas no Judiciário, 
invocando-se a necessária 
resposta jurisdicional aos con-
flitos existentes. 

Em suma a Advocacia 
é a garantia do Estado De-
mocrático de Direito e da 
Cidadania.

No dia 18 de junho o 
presidente da OAB de Ara-
raquara Drº Tiago Romano 
foi convidado pelo Município 
de Araraquara para participar 
da Aula Inaugural de forma-
ção dos jovens do Programa 
Jovem Cidadão, que tem por 
finalidade fornecer estágio 
aos estudantes com bolsa 

de estudo na Administração 
Pública municipal.

Na ocasião o Presidente 
da OAB Tiago Romano 
também foi homenageado 
pelo Município de Arara-
quara por ter sido “Jovem 
Cidadão” no ano de 2.002 
e servir de exemplo aos 
jovens de hoje.

Presidente da OAB de Araraquara foi convidado para 
participar da Aula Inaugural de formação dos jovens 
do Programa Jovem Cidadão e recebe homenagem

Reunião das Comissão de Direito Sistêmico da OAB Arara-
quara e OAB São Carlos. Interação em prol da Advocacia.



3Setembro / Outubro de 2019 OAB ARARAQUARA

por falta de lugares no au-
ditório.

Foi feita uma homenagem 
ao Ex-Presidente da OAB de 
Araraquara, Drº João Luiz 
Ribeiro dos Santos por ter 
o tradicional Congresso de 
Direito Processual Brasileiro 
nascido em sua gestão.

Após a cerimônia de aber-
tura houve o painel intitulado 
“O processo e jurisprudên-
cia nos tribunais de ética e 
disciplina sobre publicidade 
na advocacia”, ministrado 
pelo Conselheiro Federal da 
OAB, Drº Fernando Calza 
de Salles Freire. Na sequên-
cia foi apresentado o painel 
“Acesso à justiça e processo 
de resultado: honorários, 
pedido líquido e incidente 
de desconsideração”, minis-
trado pelo Professor Livre 
Docente pela USP, Drº Jorge 
Pinheiro Castelo. Após foi 
apresentado o painel “Aspec-
tos controversos da aposen-
tadoria especial”, ministrado 
pela Advogada Drª Adriane 
Bramante e por fim houve o 
painel “Aspectos processuais 
da acusação e defesa no con-
texto do processo criminal”, 
ministrado pelo Procurador 

de Justiça, Drº Plínio Antonio 
Brito Gentil.

Na sexta-feira o primei-
ro painel tratou sobre “O 
princípio da efetividade”, 
ministrado pelo Juiz de 
Direito, Drº Paulo Cezar 
Scanavez; em seguida foi 
apresentado o painel “Crise 
da subordinação trabalhista: 
subordinação por algorit-
mo?”, ministrado pela Ad-
vogada, DrªAdriana Calvo 
Pimenta. Após foi apresen-
tado o painel “Colaboração 
premiada no processo pe-
nal brasileiro”, ministrado 
pela Advogada, Drº Patrícia 
Bertuol e por fim, houve o 
painel intitulado “Pacote 
anticrime do ministério da 
justiça”, ministrado pelo 
Vice-Presidente da OAB/SP, 
Drº Ricardo Toledo Santos 
Filho.

Antes do encerramento o 
Presidente da 5ª Subseção de 
Araraquara e o Vice-Presi-
dente da Secional Paulista, 
Drº Ricardo Toledo homena-
gearam os Diretores da OAB 
de Araraquara, Drª Clara 
Maria Rinaldi de Alvarenga, 
Drº Lincoln José Guidolin, 
Drº Rodrigo Donini Veiga e 

Drº Felipe José Maurício de 
Oliveira pelo empenho na 
organização do congresso, 
entregando uma placa de 
reconhecimento a cada um.

O encerramento ficou a 
cargo do Vice-Presidente da 
OAB/SP, Drº Ricardo Toledo 
e a mesa dos trabalhos foi 
composta pelos seguintes 
Advogados e Advogadas: 
Vice-Presidente da OAB/SP, 
Drº Ricardo Toledo; Presi-
dente da OAB de Araraquara, 
Drº Tiago Romano; os Dire-
tores da OAB de Araraquara, 
Drª Clara Maria Rinaldi de 
Alvarenga, Drº Lincoln José 
Guidolin, Drº Rodrigo Donini 
Veiga e Drº Felipe José Mau-
rício de Oliveira, Conselheiro 
Estadual, Drº Paulo Malara 
e a Palestrante Drª Patrícia 
Bertuol.

Por fim, às 20h30min a 
Subseção realizou o Jantar de 
Confraternização que seguin-
do os moldes das palestras 
contou com recorde de públi-
co, cujas adesões precisaram 
ser limitadas devido à maciça 
procura.

As fotos do evento podem 
ser vistas no site: www.oabar-
araquara.com.br

XXI CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO
DA OAB ARARAQUARA TEM RECORDE DE PÚBLICO

PALESTRAS E JANTAR FORAM 
UM SUCESSO!

No dia 05 de setembro 
foi aberta oficialmente a 
21ª Edição do Congresso de 
Direito Processual Brasileiro 
da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara. O evento contou 
na cerimônia de abertura com 
as seguintes autoridades: 
Conselheiro Federal da OAB, 
Drº Fernando Calza de Salles 
Freire, Presidente da OAB 
de Araraquara, Drº Tiago 
Romano; Procuradora do 
Município de Araraquara, Drª 
Mariamália de Vasconcellos, 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Araraquara, Vereador 
Tenente Santana; Juiz do 
Trabalho, Drº Carlos Alberto 
Frigieri; Deputada Estadual, 
Drª Márcia Lia; Conselheiro 
Estadual da OAB, Drº Paulo 
Henrique de Andrade Mala-
ra; Conselheiro Estadual da 
OAB, Drº Marco César Gus-
soni, Presidente da 41ª Sub-
seção da OAB de Catanduva 
e Presidente do Colégio de 
Presidentes do Centro Norte 
Paulista, Drº André Ribeiro 
Ângelo, os Diretores da OAB 
de Araraquara, Drª Clara 

Maria Rinaldi de Alvarenga, 
Drº Lincoln José Guidolin, 
Drº Rodrigo Donini Veiga e 
Drº Felipe José Maurício de 
Oliveira; Presidente da VIII 
Turma do Tribunal de Ética 
e Disciplina da OAB, Drª 
Márcia Satico Iamada; Ex
-Presidente da OAB de Ara-
raquara (gestões 1998/2000 
e 2001/2003), Drº João Luiz 
Ribeiro dos Santos; Coorde-
nador do Curso de Extensão 
em Direito da Uniara, Drº 
Fernando Rugno, Presidente 
da 241ª Subseção da OAB 
de Américo Brasiliense, Drº 
Ailton Benincasa; Presidente 
da 124ª Subseção da OAB de 
Ibitinga, Drº Osias Soares de 
Oliveira; Coordenadora da 
12 ª Regional de Prerroga-
tivas da OAB, Dra. Renata 
Bernardi e o Vereador de 
Araraquara, Drº José Carlos 
Porsani. 

A cerimônia de abertura 
lotou o auditório do SESC 
em capacidade máxima, bem 
como nessa edição houve re-
corde de adesões e as mesmas 
precisaram ser encerradas, 

Foi um dia inteiro de 
excelente aprendizado.

No sábado dia 
06 de junho o 

prof° Gerson 
Shiguemori 
em parceria 

com a OAB de 
Araraquara 
ministrou 

curso para os 
Advogados e 

Advogadas de 
Araraquara.
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A apresentação do projeto proposto 
pela Comissão OAB vai à Escola, teve 
início em 14/05 e terá o encerramento da 
primeira fase em 21/06. Foram atendidas 
18 Escolas Estaduais de Ensino Médio 
Público de Araraquara, abrangendo 
cerca de 1.500 alunos matriculados no 
3º ano regular do ensino médio de todos 
os períodos. 

Nessa primeira fase o objetivo da 
apresentação foi incorporar os alunos ao 
projeto e conscientizá-los da importância 
de conhecer seus direitos e deveres para 
se tornarem cidadãos mais conscientes 
e atuantes. Também foi colhido infor-
mações diretamente com cada unidade 
escolar sobre suas demandas individuais 
para traçarmos temas específicos de 
palestras para cada unidade. O projeto 
teve ótima aceitação pelos funcionários 
e alunos da rede atendida.

Já no segundo semestre, a comis-
são continua com os trabalhos, além 

da divulgação do aluno vencedor do 
concurso e sua respectiva premiação, 
será dado início a exposição de rodas 
de conversas e palestras nas escolas. 
inclusive já com prévio firmamento de 
parceria com as Comissões de Prote-
ção aos Direitos dos Animais e Direito 
do Consumidor.

Segue lista de escolas visitadas: E. 
E. Dr. João Pires Camargo, E. E. Pedro 
José Neto, E. E. Profª Lysanias de Oli-
veira Campos, E. E.  Vitor Lacôrte, E. E. 
Vereador Carlos Roberto, E. E. Professor 
Joaquim Pinto Machado Junior, E. E. 
Profª Angelina Lia Rolfsen, E. E. Doriaval 
Alves, E. E. Maria Isabel Rodrigues Orso, 
E. E. Profº Antonio dos Santos, E. E. 
João Batista de Oliveira, E. E. Profª Léa 
de Freitas Monteiro, E. E. Profº. Oacyr 
Antonio Ellero, E. E. Profª Ergilia Micelli, 
E. E. Prof.º Sergio Pedro Speranza, E. E. 
Prof.º Augusto da Silva Cesar, E.E. Bento 
de Abreu e E.E. Jardim dos Oitis.   

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO PELA COMISSÃO 
OAB VAI À ESCOLA DA OAB DE ARARAQUARA
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doação dos alimentos arre-
cadados no curso iTCMd: 

teoria e prática

Na noite do dia 24 de junho a 
OAB de Araraquara representada 

pelo presidente Tiago Romano e a 
Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo representada pelo auditor 
fiscal Aurélio  fizeram a entrega dos 

alimentos arrecadados durante o cur-
so ITCMD: teoria e prática ao Grupo 
Viva representado pelo Sr. Henrique 
Santos. Agradecemos as doações.

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Araraquara participou do 2º 
Jaraguá Pet, evento voltado principalmente para conscientização da adoção de animais 
abandonados.
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Liminar - ação 
OAB SP  - devo-
lução do imposto 
de renda - IPESP

Decisão liminar do MS impe-
trado pela OABSP determinando 
que o Ipesp não faça a retenção 
do Imposto de Renda sobre os va-
lores da advocacia, nos seguintes 
termos:

“Assim, DEFIRO a liminar 
requerida para determinar às 
autoridades impetradas que 
se abstenham de exigir ou de 
efetuar a retenção na fonte 
do Imposto de Renda sobre 
os valores pagos aos filiados 
da Impetrante, em razão do 
desligamento da Carteira de 
Previdência dos Advogados de 
São Paulo, nos termos do art. 
151, IV, do Código Tributário 
Nacional.

Caso a retenção já tenha 
sido realizada, determino ao 
IPESP que deixe de efetuar o 
repasse dos valores à União, 
fazendo menção à presente 
decisão, com o pagamento das 
diferenças aos beneficiários 
que já efetuaram o mencionado 
levantamento.” 

Nova decisão judicial para o Ipesp restituir o valor retido a 
título de imposto de renda sob pena de responsabilização 

do agente por multa e improbidade administrativa

OAB FEDERAL ACATA PEDIDO ORIUNDO DA ADVOCA-
CIA DE ARARAQUARA E REPRESENTA CONTRA A OBRI-

GATORIEDADE ANTECIPADA DO USO DO PJE-CALC

A Diretoria da OAB de Araraquara e a Comis-
são de Defesa dos Direitos da Advocacia junto ao 
IPESP de Araraquara comunicam que na data de 18 
de junho houve nova decisão judicial para o Ipesp 
restituir o valor retido a título de imposto de renda 
sob pena de responsabilização do agente por multa 
e improbidade administrativa, tendo em vista que 
a liminar anteriormente concedida no mandado de 

segurança não foi cumprida.
A Diretoria da OAB de Araraquara e a Comissão 

correlata citada de mãos dadas com a Diretoria 
estadual e a Comissão estadual de Defesa dos 
Direitos da Advocacia junto ao IPESP continuarão 
na defesa intransigente dos Ipespianos e Ipespianas 
até o fim da luta.

Decisão proferida no MS impetrado pela OAB:

OAB Federal atendendo ao pedido do Presi-
dente da OAB/SP Dr Caio Augusto e da Comissão 
do Relacionamento da OAB/SP com o TRT15  faz 
representação contra a obrigatoriedade antecipada 
do uso do PJe-Calc.

Nossa Comissão de relacionamento da OAB 

Araraquara com a Justiça do Trabalho presidida pelo 
Dr Yuri Tramontano de Souza denunciou a ocorrência 
dessa irregularidade e também solicitou providên-
cias que foram de pronto acatados pela comissão 
estadual, diretoria estadual e agora a presidência 
do conselho federal da OAB.
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Diretoria da OAB de Araraquara em 1ª reunião com a  Comissão de Direito Médico, Sanitário e 
Defesa da Saúde tratando do início dos trabalhos.

Na manhã do dia 11 de junho a Diretoria da OAB esteve reunida 
com integrantes da comissão de planos de saúde da OAB de 
Araraquara que está sendo criada.

Na tarde do dia 11 de junho o Presidente da OAB Araraquara Tiago 
Romano reunido com integrantes da comissão especial LGBT da 
OAB de Araraquara

Presidente da OAB de Araraquara em conversa com membros e o 
presidente Dr Rodrigo Cutiggi da comissão da advocacia pública 
da OAB de Araraquara

Time da OAB de Araraquara jogou sábado dia 13/07 contra o time da OAB de Bebedouro

OAB EM AÇÃO

OAB de Araraquara faz doação ao Lar Nosso Ninho dos alimentos arrecadados 
durantes os eventos na Casa da Advocacia e Cidadania.

Comissão da OAB vai a Escola da OAB de Araraquara faz  exposição do tema 
“Jovem como garantidor de seus direitos” para os participantes do projeto Jovem 
Cidadão do Município de Araraquara.

OAB de Araraquara presente ajudando a discutir os assuntos de interesse da Advocacia 
paulista.

Reunião do Colégio do Centro 
Norte Paulista em Mirassol

No dia 29 de junho a 
Seleção Araraquarense 
foi jogar na Subseção de 
Ibitinga. Rumo ao título !!!!
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

O seu melhor almoço de domingo !

XXI CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO
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No dia 31 de julho do 
presente ano o Presidente 
da OAB de Araraquara Drº 
Tiago Romano, juntamente 
com o Presidente da Comis-
são da Justiça do Trabalho da 
OAB de Araraquara Drº Yuri 
Tramontano e o Membro da 
Comissão Drª Mariane Duque 
estiveram em audiência com 
a Vice Corregedora Regional 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região a 
Desembargadora Federal Drª 
Maria Madalena de Oliveira 
para fazer as reivindicações 
da Advocacia de Araraquara 
e região e do jurisdicionado.

A pauta de representações, 
reivindicações e sugestões 
foi preparada desde o início 
do ano pela Diretoria e a Co-

missão e agora na presente 
ocasião devidamente proto-
colada.

A Comissão está prepa-
rando nova pauta que será 
objeto de futura e oportuna 
audiência.

Rogamos aos Colegas 
que encaminhem a Comissão 
correlata as sugestões, rei-
vindicações e representações 
para apreciação e devido 
encaminhamento.

Ficamos à inteira dispo-
sição.

DIRETORIA DA 5ª SUB-
SEÇÃO DA OAB DE ARA-
RAQUARA

COMISSÃO DA JUSTI-
ÇA DO TRABALHO DA 5ª 
SUBSEÇÃO DA OAB DE 
ARARAQUARA

OAB de Araraquara em audiência com a Vice-Corregedora 
Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a 
Desembargadora Federal Drª Maria Madalena de Oliveira

Prezados, Bom dia!
Venho por meio deste comunicar-

lhes a promoção de livros jurídicos do 
mês da Advocacia.

Abaixo encaminho-lhes as prin-
cipais informações e coloco-me à 
disposição para quaisquer esclare-
cimento.

-   PERÍODO DA PROMOÇÃO: DE 
12 A 23/08/2019

-    DESCONTOS:DE ATÉ 50 % 
sobre o preço de capa.

-  DURANTE O PERÍODO DA 
VIGÊNCIA NÃO SERÃO ACEITAS 
ENCOMENDAS

-  PROMOÇÃO VÁLIDA APENAS 
PARA OS PRODUTOS EM ESTOQUE

-  LIMITE DE COMPRA: 03 (TRÊS 
PRODUTOS IDÊNTICOS POR ADVO-
GADO (A)/ESTAGIÁRIO(A)

Atenciosamente
 Érica de Castro Celli 
ADM E LIVRARIA-Araraquara
Tel: (16) 3331-1777

Atenção promoção de livros 
Caasp Araraquara

Presidente Tiago Romano 
participara de palestra e entrega 

de carteiras de Advogadas na 
Subseção de Américo Brasiliense
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Comissão de Combate à 
Discriminação Racial parti-
cipou do evento.

No dia 25 de Julho come-
mora-se o Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino America-
na, um marco internacional de 
luta pela resistência da mulher 
negra, contra a opressão de gê-
nero, o racismo e a exploração 
de classe. Em Araraquara, des-
de 2016 em razão do Decreto 
n° 11.207/2016, acontece uma 
premiação a qual leva o nome 
da Dra. RITA DE CÁSSIA 
CORREA FERREIRA e ho-
menageia 10 mulheres negras 
da cidade de Araraquara. 

O prêmio Doutora Rita de 

Cassia Ferreira tem por obje-
tivo proporcionar o reconhe-
cimento e a valorização do 
trabalho das mulheres negras 
araraquarenses que tenham se 
destacado profissionalmente 
e/ou prestado trabalho rele-
vantes para a comunidade 
com sua militância. 

O evento foi uma rea-
lização da Coordenadoria 
Executiva de Políticas de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial - CEPPIR, o Conselho 
Municipal de Combate à 
Discriminação e ao Racismo 
COMCEDIR e Secretaria de 
Planejamento e Participação 
Popular.

OAB ARARAQUARA PRESTIGIA AS CELEBRAÇÕES DO DIA 
DA MULHER NEGRA LATINO AMERICANA E CARIBENHA, NA 

4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DRA. RITA DE CÁSSIA. 

REUNIÃO DA COMISSÃO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO DA OAB DE ARARAQUARA

A Comissão da Justiça do Trabalho de Araraquara esteve reunida na manhã de hoje para 
tratar das demandas e reivindicações da Advocacia Trabalhista e dos cidadãos.

A comissão está atuante e atenta as necessidade da classe e vem concentrando esforços 
para melhor as rotinas advocatícias da Justiça do Trabalho.

Conselheiro Estadual e Presidente da Co-
missão Estadual de Assistência Judiciária 
Gratuita Drº Luiz Eugênio esteve na Sub-
seção de Araraquara para fazer palestra 
sobre os temas ligados ao Convênio da 
Assistência Judiciária

Comissão de Direito 
Sistêmico da OAB 

Araraquara em visita 
a Comissão da OAB de 

São Carlos

A Comissão de Direito Sistêmico 
da OAB São Carlos e a Essencial 
Terapias deram início ao projeto A-
COR-DAR com a palestra e vivência 
Sistêmica: A força da justa razão. A 
Comissão de Direito Sistêmico da 
OAB Araraquara esteve presente e 
pretende, em breve, trazer o projeto 
para a Subseção de Araraquara.

No dia 25 de julho o Con-
selheiro Estadual e Presidente 
da Comissão Estadual de 
Assistência Judiciária Gra-
tuita Drº Luiz Eugênio esteve 
na Subseção de Araraquara 
para fazer palestra sobre os 
temas ligados ao Convênio da 
Assistência Judiciária entre a 

OAB/SP e a Defensoria Pú-
blica do Estado de São Paulo.

Estiveram presentes o 
Conselheiro Estadual Drº 
Paulo Malara e o Presiden-
te da Comissão de Assis-
tência Judiciária Gratuita 
de Araraquara Drº Hebert 
Quadrado.
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No dia 09 de agosto 
a Diretoria da OAB de 
Ara raqua ra  s e  r eun iu 
c o m  o  P r e s i d e n t e  d a 
Comissão da Justiça do 
Trabalho de Araraquara  
D r º  Yu r i  Tr a m o n t a n o 
de Souza, a Presidente 
da Comissão de Direi-
tos e Prerrogativas da 

Subseção  de  Amér ico 
Brasiliense Drª Patrícia 
Perruchi, o Conselhei-
ro Estadual  Drº  Paulo 
Malara e Advogados da 
comarca para assuntos 
relacionados ao dia a dia 
da Justiça do Trabalho, 
reivindicações e outras 
pautas pertinentes.

Diretoria da OAB de Araraquara se reuniu com o Presidente da Comissão 
da Justiça do Trabalho de Araraquara Drº Yuri Tramontano de Souza

Presidente da OAB de Araraquara se reuniu com integrantes 
da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras 

de Necessidades Especiais da OAB de Araraquara

O Presidente da OAB de Araraquara se reuniu com integrantes da Comissão 
de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais da 
OAB de Araraquara para pautar várias demandas que a comissão recebeu no 
atendimento a população de Araraquara e região.

Algumas demandas serão enviadas ao Município, outras discutidas na Câmara 
Municipal, bem como haverá outros encaminhamentos.

Diretoria da OAB de Araraquara reunindo-se com integran-
tes da Comissão de Direitos e Prerrogativas e o Conselheiro 

Estadual Drº Paulo Malara

Dia de muito trabalho, mas com muita produção o dia 09 de agosto também 
contou com Diretoria da OAB de Araraquara reunindo-se com integrantes da 
Comissão de Direitos e Prerrogativas e o Conselheiro Estadual Drº Paulo Malara  
a pauta: defesa das prerrogativas da Advocacia!

Comissão de Proteção 
e defesa Animal OAB 

Araraquara: Campanha 
“Todo animal merece um 
lar feliz, adote um animal”

Parceria entre a Prefeitura de Arara-
quara, CCZ e Comissão de Proteção e 
Defesa Animal OAB Araraquara.

O objetivo dessa campanha de caráter 
permanente é incentivar a adoção de animais 
recolhidos pela Prefeitura de Araraquara e 
acolhidos no Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) , no Canil Siciliano, e também dos que 
estão sob a guarda da proteção animal e 
ONGs do município, bem como de sensibi-
lizar a população sobre a importância de se 
adotar cães e gatos que ainda aguardam uma 
família para dar AMOR. Segundo a prefeitura 
municipal, o CCZ, conta com 230 cães e cerca 
de 100 gatos.

Os interessados em adotar um ani-
malzinho podem procurar diretamente o 
CCZ, localizado no Parque Pinheirinho, 
tendo em mãos RG, CPF e comprovante 
de residência. O horário de funcionamento 
é das 7h às 13h, bem como também podem 
se dirigir ao Canil Siciliano, localizado na 
avenida Antonio Orlando, 541, Jd Brasília 
de segunda à sexta das 9h30 às 18hrs.
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Cerimônia de Posse da 
Diretoria da OAB de Arara-
quara e Comissões. Mesa dos 
trabalhos composta pelo Se-
cretário Geral da OABSP, Drº 
Aislan de Queiroga, Diretora 
da Caasp Drª Thais Helena 
Cabral Kourrouski,  Prefeito 
Municipal Srº Edinho Sil-
va, Presidente da Câmara 
Municipal de Araraquara 
Vereador Tenente Santana, 
Juiz do Trabalho Dr° Carlos 
Frigieri,  Deputada Estadual 
Drª Márcia Lia,  Coordena-
dor do Curso de Direito Drº 
Fernando Passos, Presidente 
da VIII Turma do Tribunal de 
Ética,  Drª Márcia Iamada, 
o Ex-presidente da OAB de 
Araraquara, Dr° João Milani 
Veiga, o Comandante do 13° 

Batalhão de Polícia Militar, 
Coronel Adalberto, o Con-
selheiro Estadual, Dr° Paulo 
Malara, o Oficial Registrador, 
Dr° João Baptista Galhardo e 
o Presidente da OAB de Ara-
raquara Drº Tiago Romano.

Local de destaque aos 
Diretores empossados: Vice 
Presidente Drª Clara Al-
varenga, Secretário Geral, 
Dr° Lincoln José Guidolin, 
Secretário Adjunto, Dr° Ro-
drigo Veiga e Tesoureiro, Dr° 
Felipe José Maurício.

Estiveram presentes mais 
de 300 pessoas dentre Advoga-
dos, Advogadas e Autoridades.

Após a cerimônia de posse 
dos Diretores e Comissões 
houve um coquetel de con-
fraternização.

POSSE DA DIRETORIA DA 5ª SUBSEÇÃO DE 
ARARAQUARA É MARCADA PELA UNIÃO DA CLASSE



14 Setembro / Outubro de 2019OAB ARARAQUARA

A Diretoria da OAB de Araraquara 
e a Comissão de Defesa de Pessoas 
Deficientes se reuniram no dia 15 de 
agosto na Casa da Advocacia e Cida-
dania de Araraquara com integrantes do 
Grupo Transformação, que é um grupo 
de mulheres que passaram por processo 
de perda gestacional que se uniram e 
ajudam outras mulheres a entender e 
lidar com a situação vivida, bem como 
educar e ensinar os atores envolvidos 
na rede médica, psicológica e afins que 
atendem essas mulheres.

O Presidente Tiago Romano com-
binou com todos os presentes que a 
OAB de Araraquara vai apoiar a causa 
por ser nobre e ao encontro dos direitos 
humanos, principalmente no respeito 
aos direitos da mulher.

Serão apresentadas a OAB uma 
lista de reivindicações do Grupo a ser 
enviadas a Assembleia Legislativa e 
outros órgãos a qual contará com o 
apoio da OAB.

Dentre os assuntos principais: as 
licenças-saúde da mulher que passou 
pela perda gestacional, os procedimen-
tos médicos adequados, o atendimento 
psicológico dessas mulheres etc.

Haverá também um evento no 
Município de Araraquara de conscien-

tização sobre o assunto e a OAB de 
Araraquara será parceira do mesmo.

Caros Advogados e Advogadas.
  A Diretoria da OAB Araraquara, 

com o apoio da Comissão de Defesa 
do Direito das Pessoas com Defici-
ência, vêm por meio deste convidar a 
todos(as) os(as) Colegas a apoiarem 
o abaixo assinado criado pelo Grupo 
Transformação (Grupo de apoio a mães 
e famílias que sofrem perdas gestacio-
nais e neonatais). 

 O Grupo Transformação é de Arara-
quara e foi fundado pela Perla Cristina 
Frangioti Machado, professora da rede 
estadual de ensino, que grávida de 09 
meses recebeu a dolorida notícia de que 
sua filha, Heloísa, havia partido antes 
de seu nascimento.

 Pelo fato de sua filha ser natimorta, 
lhe foi negada a licença gestante e tal 
condição deixou ainda mais sofrido o 
enfrentamento do luto. 

 Diante de todo esse contexto a Per-
la, juntamente a sua Doula, resolveram 
criar um espaço para falar do luto ges-
tacional, assim como buscar caminhos 
para alterar a Legislação Estadual, 
com o ideal de evitar que outras mães 
passem por tamanha desumanidade.

A Diretoria da OAB de Araraquara e a Comissão de Defesa de Pessoas 
Deficientes se reuniram integrantes do Grupo Transformação formado por 

mulheres que passaram por processo de perda gestacional

 Por tratar-se da busca pela Digni-
dade Humana em relação a todas as 
mães e famílias que sofrem perdas de 
seus filhos e filhas natimortos, temos 
por certo que será maciço o apoio dos 
colegas na participação deste ato.

 Além da participação virtual, ire-
mos recolher assinaturas na Casa da 
Advocacia e Cidadania (Casa 1 da Rua 
05) e nos postos de atendimentos nos 
Fóruns Estadual, Federal e Trabalhista.

  Contamos com o apoio de todos, 
inclusive no compartilhamento!

Att.
5ª Subseção da OAB de Araraquara
 Link para o abaixo assinado virtual:
 http://chng.it/xpgNvvWz  
 Para quem não conhece o Grupo 

Transformação, o link do Facebook e 
Instagram:

 https://m.facebook.com/profile.
php?id=139109573273327&ref=con-
tent_filter

https://instagram.com/transforma-
caoararaquara?igshid=1467khov75bfl

Reunião de planejamento de semestre da Comissão da Jovem Advocacia. 
Na ocasião, foram debatidos projetos em prol da classe, benefícios à jovem 
advocacia e o desejo de integração com os demais colegas!
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O projeto é piloto e nunca foi de-
senvolvido no Estado de São Paulo.

- O curso será realizado aos sá-
bados das 9h às 12h, no entanto, em 
alguns sábados as aulas serão das 
9h às 16h30, calendário prévio será 
fornecido aos inscritos. 

- Serão oferecidas algumas vagas de 
estágio não remuneradas pelo período de 
1 a 2 meses com carga horário de 4 horas. 

- O curso é destinados a todos os 

alunos de direito independente do 
interesse na vaga de estágio. 

- Pedimos para que todos os alunos 
fiquem atentos em seus emails, pois 
em breve irão receber um link para 
acesso ao grupo do Whatsapp. 

Vídeo sobre o curso: https://www.
facebook.com/oabuniversidade/vide-
os/1142590845927212/

Link para inscrição:https://forms.
gle/hmYJ3bup79szZMiB7

No sábado dia 17/08 aconteceu a primeira aula do curso 
de formação de estagiários da OAB de Araraquara.

No sábado dia 31 de agosto foi 
ministrada a 2ª Aula do Curso 
de Formação de Estagiários(as) 
da Comissão da OAB Vai a 
Universidade da 5° Subseção da 
OAB (Araraquara).

Presidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano faz a exposição e 
defesa da aprovação da semana 

municipal de estudos em 
homenagem ao jurista Luis Gama.

Na noite do dia 23 de julho o 
Presidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano ocupou a Tribuna 
da Câmara Municipal de Araraquara 
para fazer a exposição e defesa da 
aprovação da semana municipal de 
estudos em homenagem ao jurista 
Luis Gama.

A OAB de Araraquara ajudará a 
organizar a semana de estudos.

O jurista Luis Gama foi impedi-
do de cursar a faculdade de direito 
por ser negro.

Posteriormente foi responsável 
pela libertação de mais de 500 ne-
gros durante a escravidão.

Hoje seu nome é referendado 
como grande defensor da humani-
dade e a OAB SP o reconhece como 
notório jurista.

SEMANA DE ESTUDOS 
LUIS GAMA

O Presidente da OAB de Araraquara Drº Tiago 
Romano esteve presente na Câmara Municipal de 
Araraquara na noite do dia 26 de agosto participando 
de 02 palestras da Semana de Estudos Luis Gama, 
evento realizado pela Comissão de Combate a Dis-
criminação Racial da OAB de Araraquara, presidida 
pela Drª Nayara Costa e composta pelos Membros: 
Drª Camila Claudino, Dr ºClaudio Claudino, Drª 
Gislaine Soares e Drª Tainá Botelhoem parceria 
com o Gabinete da Vereadora Thainara Faria. Os 

palestrantes foram os professores Drº Dagoberto 
José Fonseca e Drº Renato de Barros. O evento foi 
instituído por lei municipal de autoria da vereadora 
Thainara Faria (PT), com o objetivo de promover 
atividades e fortalecer as ações que envolvam o 
combate à discriminação racial na sociedade e 
nas instituições. Com o tema “Mês do Advogado e 
papel social na advocacia”, a discussão envolveu o 
trabalho do abolicionista Luiz Gama e os reflexos de 
sua luta na militância negra.
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A OAB Araraquara - 5ª Subseção e 
a Comissão de Convênios Regionais 
convidam todos os Advogados, 
Advogadas e Convidados para a con-
fraternização de final de ano 2019:
COSTELÃO da OAB ARARAQUARA

- Save The Date 30/11
- 12:30h às 17h

- Open bar
▪Cerveja Império
▪Água
▪Refrigerante
- Open food
▪Churrasco completo
▪Costela de varal
- Espaço Gold (Rua Vereador Mário 
Ananias, 561 - Chácara Flora, Ara-
raquara/SP)
- Animação por conta do grupo 
Quarteto Preto

Convites:
R$ 90,00
Obs.: Crianças
0-5: anos free
5-10: anos meia
(+) 10: anos inteira
Obs. 2: se optar por uma camiseta de 
criança poderá ser encomendada ao 
custo unitário de R$20,00
Incluso:
Camiseta-convite
Caneca

▪Convites disponíveis na Secretaria 
da OAB (Rua 5)
Informações com os membros da 
Comissão de Convênios Regionais:
Marília Mazzola (16) 996078781
Mariana Duque (16) 99762-2751
Giulia Negrini (16) 99741-3755
Lucas Varela (16) 99600-4071
Cairo Rigoldi (16) 98154-9724
Régis Domiciano (16) 99125-4957
Júlia Leopoldo (16) 99798-1512
Isabella Sene (16) 99786-1746


