Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Espírito Santo

NOTÍCIAS

OAB-ES LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL PARA
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 16ª SUBSEÇÃO DE IÚNA
A EXPECTATIVA COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE NO MUNICÍPIO É ALAVANCAR A ECONOMIA LOCAL.
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Mais uma conquista para a advocacia do Sul do Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) lançará a pedra fundamental da construção da sede
própria da 16ª Subseção de Iúna, no próximo dia 16 de setembro (quinta-feira).
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O evento contará com a presença do presidente da Seccional, José Carlos Rizk Filho, e do
presidente da 16ª Subseção de Iúna, Christian Henriques Neves. A cerimônia está marcada
para às 16 horas e será na Avenida Antônio Augusto de Oliveira, bairro Ferreira Vale, local onde
será construída a futura sede.
O presidente da 16ª Subseção falou sobre esse marco. "O lançamento da construção da
nossa sede própria é uma grande conquista para a região do Caparaó. É a valorização da
advocacia do interior que, até então em mandatos passados, não existia. Hoje, temos um
grande apoio da Seccional e fazemos valer os direitos dos advogados e advogadas do interior. Para
nós, é uma grande vitória, não só para a advocacia, mas também para a sociedade de
Iúna e de municípios vizinhos", comemorou Neves.
Ele ainda falou sobre a importância da nova sede para a região. "A expectativa com a
construção da sede no município é alavancar a economia local, com geração de
empregos, atender demandas jurídicas da população, velar pela dignidade, independência e
valorização da advocacia, fazer valer as prerrogativas do advogado, representar a OAB perante
os poderes constituídos", informou.
"O lançamento da pedra fundamental em Iúna será mais um marco histórico na nossa gestão.
Recentemente, tivemos o lançamento da pedra fundamental da 1ª Subseção de Colatina, no
Noroeste, e agora será a vez da 16ª Subseção. Tudo isso, é resultado de diálogos com os
poderes Executivo e Legislativo. Vivemos um momento histórico de valorização da advocacia,
possibilitando oportunidades e tratamento igualitário para todo o Estado. Desde o começo da
nossa gestão, temos realizado ações nesse sentido, não só com a construção de novas
sedes, mas também inaugurando salas de apoio e levando cursos e palestras para a
qualificação de nossos membros", ressaltou Rizk.
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