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lnstitui, no Calendário Oficial de
Eventos do Município o Dia
Municipal de Defesa das
Prerrogativas da Advocacia, e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BÂRREIRAS, no uso de suas atribuiçôes
legais e regimentais,

APROVA:

ÀÉ. í" Fica instituÍdo, no Calendário OÍicial de Eventos do Município, o
Dia Municipal de DeÍesa das Prerrogativas da Advocacia, a ser comemorado,
anualmente, no dia 1í de agosto.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, juntamente com a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seçáo Bahia - Subseção Baneiras, poderão realizar
reuniões, palestras, seminários e atiüdades específicas alusivas ao evento.

Art. 2" O Dia Municipal de Defesa das Prenogativas da Advocacia tem
por objeüvo valorizar e homenagear a advocacia local, ressaltando a importância
da proteção das prenogativas desses profissionais do Direito.

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Sala das Sessões, em27 de Março de 2Q18.
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JUSTIFICATIVA

A finalidade do presente Projeto de Lei é incentivar e apolar o respeito às
prerrogativas dos Advogados em nossa cidade, sendo esta uma das profissões
consideradas indispensáveis à administração da justiça, que toma o Advogado
inviolável por seus atos e manifestações, outra não poderia ser a forma de
homenagear os Advogados Públicos e privados de nossa cidade, senão a
apresentação de uma propsitura legislativa que possibilite à sociedade
conhecer os direitos dos advogados no exercício de suas atividades, sendo que
tais garantias não protegem os advogados, mas a atuação dos mesmos, o que,
por flm, serve de proteção para toda a sociedade.

Diante disto, apresento aos nobres pares este projeto para apreciaçáo e
votação em plenário.

Sala das Sessões, em 27 de Março de 2018.
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