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PRÊMIO DESTAQUES OAB SANTO AMARO 

Concedido pela OAB SANTO AMARO 

A OAB de Santo Amaro desde 2007 realiza o Prêmio "Destaques OAB Santo Amaro", 
que visa homenagear as personalidades e entidades que se destacam por seus feitos e 
realizações em favor da sociedade, destacando-se como um dos eventos do gênero de maior 
prestígio. 

As homenagens são prestadas a Advogados, Juízes, Delegados, Promotores de 
justiça, Agentes civis, Policia militar, Representantes políticos, Escolas, Faculdades, Órgãos 
públicos, empresários e todos aqueles que fazem a diferença durante o ano. 

A Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santo Amaro, é uma das maiores 
subseções do País, representando cerca de 10 mil advogados inscritos. 

Em todas as edições dezenas foram os homenageados, que através de seus exemplos 
e pelo reconhecimento recebido servem de inspiração para que todos possam de alguma 
maneira promover o bem estar social e com isso transformar a nossa sociedade em um 
exemplo de círculo virtuoso. 

Em razão disto este é um evento aguardado pela sociedade, considerando a 
importância que a OAB Santo Amaro representa diante das inúmeras demandas que ela se 
coloca a frente em favor da cidadania. 

O evento conta com a cobertura da imprensa, que dá grande visibilidade a premiação e 
colabora com o crescimento e importância que o prêmio vem ganhando a cada ano. As 
entidades e personalidades que são escolhidas para receber a premiação tornam-se 
referências na promoção do bem estar social e de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Assim como se trata de importante reconhecimento aos que contribuem para a 
melhoria de vida dos munícipes, conto com o total apoio de meus Pares para a aprovação da 
proposta. 
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