Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Paraná
COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2015

PREZADOS COLEGAS ADVOGADOS,

Agradecemos a honra de sermos nomeados para integrar a
Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do
Paraná, para as eleições da entidade em 2015.
Temos consciência do significado e responsabilidade de nossa
missão, principalmente por se tratar de um procedimento democrático
para a escolha dos dirigentes e conselheiros de um organismo da
importância e do papel que representa em nosso país a OAB, que além
de exemplo, tem que cumprir o seu dever de ofício: SERVIR AO
DIREITO.
Integrada por aqueles que têm por profissão a defesa de direitos,
sob a tutela da lei - grande elemento de elevação dos povos para
assegurar o seu pleno desenvolvimento -, a entidade tem o dever de ser
exemplo, especialmente em um processo, que através de eleições,
escolhe aqueles que, dentre seus integrantes, por um período, vão
dirigir administrativa e politicamente seus destinos, e que formalizarão
posicionamentos e manifestações como legítimos representantes
também da sociedade, como sua própria formação lhes impõe,
fundamentalmente em defesa do Estado Democrático de Direito e da
Segurança Jurídica, indispensáveis à vida da Nação e dos seus
cidadãos.
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Colegas, estamos à disposição para exercer tão elevada e nobre
missão

de

conduzir

o

processo

eleitoral

da

OAB-PR,

sendo

absolutamente imparciais, buscando ser justos, assegurar a liberdade e
fazer prevalecer a verdade.
Sejamos solidários. Felicidades a todos os colegas. Boas eleições.
Curitiba, 28 de setembro de 2015.
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