DISCURSO NA SESSÃO DO IASC EM 05 DE MAIO DE 2015.
Cesar Luiz Pasold – ORADOR do IASC
Saudações às Autoridades.
Inicialmente devo homenagear aos trabalhadores.
Faço-o lembrando que a data costuma ser designada por três
nomes: Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho ou Dia Internacional do
Trabalho. O surgimento desta data para marcar e ressaltar o
Trabalho e o Trabalhador, deu-se a partir de uma greve que
paralisou os parques industriais da cidade de Chicago (EUA), no dia
1º de maio de 1886.
Como informa o Professor Cláudio Fernandes “No caso
específico do Brasil, a menção ao dia 1º de maio começou já na
década de 1890, quando a República já estava instituída e
começava um processo acentuado do desenvolvimento da indústria
brasileira. Nas duas primeiras décadas do século XX, começaram a
formar-se os movimentos de trabalhadores organizados, sobretudo
em São Paulo e no Rio de janeiro”.
E mais: “Em 1917, a cidade de São Paulo protagonizou uma
das maiores greves gerais já registradas. A força que o movimento
dos trabalhadores adquiriu era tamanha que, em 1925, o então
presidente Arthur Bernardes acatou a sugestão que já ventilava em
várias partes do mundo de reservar o dia 1º de maio como Dia do
Trabalho no Brasil”1.
Um dos momentos significativos desta data foi o 1º de maio
de 1943 com a decretação da Consolidação das Leis do TrabalhoCLT- Decreto Lei nº 5.452. Importante registrar que o nosso País
vivia sob o Regime denominado Estado Novo, ou seja, a ditadura
de Getúlio Vargas.
Destaco que Trabalhadores somos todos nós os que, com
denodo e senso de responsabilidade contribuímos para a
construção contínua e permanente , no Brasil, de uma Sociedade
Livre, Justa, e adequadamente desenvolvida.
O IASC decidiu que, nesta noite, para representar todos os
Trabalhadores, homenagearemos Júlio dos Santos Neto, o qual
conduz, com especial dedicação e muito trabalho, a OAB Cidadã,
prestando relevantíssima Função Social que extrapola o âmbito
jurídico e a dimensão advocatícia.
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Devo, agora, na forma dos Estatutos do IASC, regra que
cumpro com especial honra e prazer, saudar os novos Membros
Efetivos, que hoje estão sendo diplomados.
No próximo dia 01 de agosto o nosso Instituto completa 84
anos de compromisso – exercido heroicamente em alguns
momentos- com a Democracia, a Justiça e a Cultura Jurídica.
Vocês, novos Colegas, assumem hoje esta condição de
convivência continua e fortemente dinâmica para honrarmos os
valores historicamente defendidos pelo IASC. 2
Sejam bem vindos aos quadros do IASC:
1.
Carlos Augusto Amorin da Motta
2.
Claudia da Silva Prudencio
3.
Emanoela Silveira Peres Kuhnen
4.
Fernando José Borba de Freitas
5.
Flavio da Silva Candemil
6.
Giovana Caporal Menegotto
7.
Gustavo Villar Mello Guimarães
8.
João dos Passos Martins Neto
9.
Leandro da Silva Costa
10. Luciana Faisca Nahas
11. Levi Hulse
E, agora, o IASC homenageia as Mães, antecipando o
próximo dia 10 de maio a elas merecidamente dedicado.
As Mães são os pilares mais sólidos da humanidade, vigas
mestres da formação de Cidadãos conscientes e participativos da
Vida em coletividade, a qual somente se faz efetivamente
adequada, quando estribada no Direito e na Ètica.
Encerrando...
Convido as Senhoras Izete Galotti Mathias Carlin e Rita de
Cassia Lopes da Rosa, respectivamente, Primeira Dama e VicePrimeira Dama do IASC a receberem nossas homenagens pelo dia
das Mães. Convidamos, ainda, o Senhor Julio dos Santos Neto,
neste ato representando todos os trabalhadores pelo seu dia.
Convido a todos os presentes para que os saúdem com uma salva
de palmas, homenageando a eles homenageamos a todas as mães
e trabalhadores aqui presentes.
Muito obrigado pela atenção de todos.
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