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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem dos 85 anos da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção do Estado da 

Bahia (OAB-BA), no dia 11 de abril de 

2017”. 

 

Nesta última quarta-feira, dia 11 de abril, foi comemorado o aniversário de 85 

anos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia (OAB-BA). 

Neste sentido, quero parabenizar esta instituição que, desde o ano de 1932, 

muito honra o trabalho dos advogados do nosso Estado da Bahia. 

Em todas essas décadas de existência, a OAB-BA vem crescendo, se 

desenvolvendo e aprimorando o seu trabalho. Atualmente, reúne mais de 41 mil 

advogadas e advogados em todo o estado que, de acordo com o seu atual 

Presidente, Luiz Viana Queiroz, unem-se pelos ideais que inspiraram os 

primeiros membros e continuam a inspirar aqueles que trabalham pela 

instituição hoje. 

Como parlamentar, saliento e reitero o quanto respeito e admiro o trabalho 

desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia 



(OAB-BA), reconhecendo a importância da trajetória histórica de quem "sempre 

esteve na trincheira das lutas na defesa dos direitos e prerrogativas da 

advocacia, dos direitos humanos, da justiça social e da cidadania”, como bem 

disse o Presidente Luiz Viana Queiroz.  

Aproveito o ensejo para desejar muitas outras décadas de prosperidade na 

relevante missão que lhe coube. Que a mesma seja eternamente motivo de 

orgulho para os seus antigos e atuais membros, assim como inspiração para 

seus futuros. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

a passagem do aniversário desta honrosa instituição, em face da importância de 

seu trabalho para a advocacia e para a sociedade baiana.  

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos a toda a Diretoria 

Executiva e demais membros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do 

Estado da Bahia (OAB-BA), em nome do seu Presidente, Luiz Viana Queiroz. 

 

 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 
 

 

 

 

 

 

 


