Discurso Câmara de Vereadores de Criciúma –
22/03/2011.
Exmo. Sr. Antonio Manoel, DD Presidente da Câmara de
Vereadores de Criciúma, cumprimentando V. Exa., estendo
os cumprimentos aos demais integrantes da mesa diretiva
dessa casa.
Peço venia Sr. Presidente, para saudar os integrantes do
legislativo municipal, cumprimentando os Vereadores Dr.
Douglas Matos e Dr. Giovani Zapeline, cumprimento
extensivo a todos os vereadores.
Servidores dessa casa, senhoras e senhores,
Inicialmente, gostaria de registrar os agradecimentos da
OAB a Vossas Exas. pelo espaço, gentilmente, a nós
concedido.
Como é de conhecimento público, a Ordem dos Advogados
do Brasil – subseção de Criciúma, juntamente com as
subseções de Araranguá, Braço do Norte, Tubarão e
Sombrio, o que representa todo extremo sul catarinense,
estão envolvidas no movimento civil e suprapartidário em
prol do fim das obras de duplicação da rodovia BR 101.
No último dia 17 de março, na abertura do Colégio de
Presidentes da OAB de Santa Catarina, ocorrido na cidade
de Criciúma, levamos ao conhecimento de todos os
dirigentes da Ordem catarinense (diretoria da Seccional,
presidentes de subseção e delegados) a nossa angustia
com a lentidão das obras na famigera BR101.
E dissemos a todos os presentes:
Que, a obra de duplicação da Rodovia BR 101 trecho sul,
se arrasta por anos e sem previsão de conclusão. Falam
agora em 2017.

Alem de todo atraso no crescimento, de toda ordem e
natureza, gerado ao Sul do Estado, e por via de
conseqüência ao próprio estado catarinense, inúmeras
vidas são ceifadas anualmente.
Frisamos que, diante desses fatos, e da morosidade da
obra, as lideranças catarinenses e a sociedade civil
organizada, dentre elas as subseções da OAB do sul se
uniram em torno desse objetivo.
Por oportuno, e não poderia ser diferente, aproveitamos
para, em nome da Subseção de Criciúma, e por delegação
das demais subseções do sul, solicitar ao Presidente Dr.
Paulo Borba o apoio da Seccional Catarinense nessa luta.
Que essa não fosse apenas uma bandeira do sul, mas que
fosse uma bandeira da OAB Catarinense.
O que restou deferido no decorrer do colégio de
presidentes.
Para reforçar a participação da OAB de Santa Catarina no
movimento pela conclusão das obras de duplicação da BR
101, todos os dirigentes da Ordem, dentre eles o
Presidente Paulo Roberto de Borba, o Vice-Presidente
Marcio Luiz Fogaça Vicari, o Presidente da CAASC Dr.
Diogo Nicolau Pitsica e presidentes das subseções da OAB
Catarinense, assinaram o “abaixo assinado” da campanha
promovida por essa casa.
Diante disso, estamos hoje aqui, para entregar, Sr.
Presidente, a Vossa Excelência, as assinaturas colhidas,
que representam o envolvimento da Ordem dos Advogados
do Brasil, nessa luta, que não é apenas nossa, mas uma
luta, por via reflexiva, de todo cidadão catarinense.
Contem conosco.
Muito Obrigado.

