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Nova diretoria da OAB

do Tatuapé toma posse
Foi realizada no dia 2 de feverei

ro,nasede da Subsecção do Tatuapé,
Rua Coelho Lisboa, ]9, a posse da
diretoria executiva da Ordem dos

Advogi.dos do Brasil — Subsecção
do Tatuapé. A solenidade adminis
trativa contou com a presença de
vários advogados e representantes da
OAB,Secção de São Paulo, quando
foram empossados os novos dirigen
tes eleitos na eleição realizada no
mês de novembro.

Em sua manifestação final, o pre
sidente da gestão anterior (91/93),

Marco Antonio Matheus, agradeceu
o apoio recebido de todos aqueles
que fazem parte e compõe a Ordem
dos Advogados. Destacou ainda a

capacidade jurídica, que já possui

Ao centro,O novo presidente Luiz Ricetto Neto, Marco Antonio
Matheus (à esq.), Dalton Pastore (à dir.) e atuai vice-presidente.
Claudete Ottoni dos Santos(sentada)

larga experiência no trato com o ad
vogado pois foi por vários anos asses

afastamento do cx-prcsidcnte Fer

sor do Conselho de Prerrogativas da

nando Collor. Manifestou ainda,que

O.A.B. Central.

dará continuidade ao trabalho desen

figura do novo dirigente LuizRicetto
Neto, advogado jovem, de grande

distribuição aos brasileiros de uma
Justiça imparcial e equilibrada.
Assim, a nova diretoria da Sub

secção da OAB do Tatuapé para o
exercício 93/95 compreende: presi

próprios advogados que a sociedade
brasileira empreendeu modificações

volvido pela diretoria anterior, em
especial com respeito as prerrogati
vas dos advogados, que conforme
salientou o presidente empossado,
não pode de forma alguma sofrer
arranhões,poissomentecom o trabalho responsável e desenvolvido com
liberdade, o advogado pode contri

marcantes no cenário relacionado com

buir para uma melhora social e a

João Roberto Egydio Piza Fontes.

Ao receber o comando da 101»

Subsecção da O.A.B. do tatuapé, o
dr. Luiz Ricetto, enfatizou a respon
sabilidade do Advogado na conjun
tura nacional pois foi através dos

dente — Luiz Ricetto Neto; vice-

presidente Claudete Ottoni dos San
tos; Secretária Liamara Felix Rosatto Ferreira e Tesouraria Vitorino

Marques Filho. O Comando da OAB

Secção de São Paulo passa a ser de

OAB-SP tem novo

presidente
A Ordem dos Advogados do Bra
sil,secção São Paulo(OAB-SP),tem

de seus filiados, dando condições de

Penha de França. Os empossados fo

exercício profissional,preocupando-

novo presidente: trata-.se de João

se sempre com a qualidade, pois a

ram: Othon Zanoide de Moraes -

Roberto Egydio Piza Fontes, que to
mou posse no dia 1°. Fontes afirmou

querer dar continuidade às posições
polêmicas que caracterizam aentidade diante dos grandes temas nacio
nais.

Segundo Fontes, a OAB deve es

tar voltada para o aperfeiçoamento

presidente; Manoel Sanches Guer
reiro - vice-presidente; Rogério Doinstitucionais,é também uma profis mingues Gameiro -secretário;e Luiz
são da qual seus integrantes retiram o. Domingues Rolo - tesoureiro.
sustento.
A transmissão foi feita pelo presi
advocacia além das incumbências

dente em exercício, Romeu Nicolaü

Transmissão de cargo na

Brocheti, uma vez que Alfredo Velo-

94" Subsecção da OAB
Tomou posse no dia 1^, a nova
diretoria da 94» Subsecção da OAB -

za havia renunciado à presidência,

dias antes das eleições r^izadas em
novembro passado.

