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Exmo. Dr.
Paulo Roberto de Borba
DD Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção de Santa Catarina
Exmo. Dr.
Diogo Nicolau Pítsica
DD. Presidente da CAASC

Saudando
Vossas
Excelências,
saúdo
os
magistrados, magistradas, advogados, advogadas,
membros do Ministério Público e demais autoridades
civis e militares aqui presentes.
Senhoras e Senhores:
Boa Noite!
Registro, inicialmente, que na minha trajetória de vida
profissional ou pessoal não tinha como objetivo ocupar a
presidência dessa subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil.
Entretanto, nesse momento, confesso que estou lisonjeado
e muito emocionado por ter sido eleito, dentre tantos
colegas tão capazes, dignos e ilustres, presidente da 7ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de
Santa Catarina.
Assim, não poderia deixar de registrar os agradecimentos
aos ex-presidentes da subseção Drs. Werner Backes,
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Giovane Beneton e Milton Beck, bem como aos advogados
Drs. Paulo Moura Ferro, Eno Steiner, Tito Lívio de Assis
Góes e Jorge Coral.
Da mesma forma, registro minha gratidão aos Colegas de
Escritório: David, Janaina, Marcelo, Lucas, Grasiele e
Marciela; bem como aos amigos Amarildo, Manoel, Moises,
Moacyr, Elder e Waldir.
Advogados, Colegas e Amigos:
Saibam que muito ajudaram nessa caminhada, quer pela
compreensão, pelo apoio, pelo companheirismo, quer pelas
longas horas de trabalho, inclusive aos finais de semana,
sacrificando o convívio com suas famílias.
Aos advogados que acreditaram no nosso projeto de OAB,
deixo registrado os mais sinceros agradecimentos.
Fundamental registrar, nesse momento, o amor eterno e o
agradecimento aos meus queridos pais Oscar e Ester, a
minha companheira e amiga de todas as horas, querida
esposa Marciela, e aos meus filhos Mateus e Beatriz.
Razão da minha vida.
Com vocês tenho uma dívida impossível de saldar.
Por isso registro minha eterna gratidão.
Ao Dr. Paulo Roberto de Borba, parabenizo pela vitória
obtida no pleito eleitoral da OAB que o reconduziu a
presidência da Seccional Catarinense. Parabenizando
Vossa Excelência, parabenizo de igual forma os demais
eleitos na chapa Cidadania.
Da mesma forma, parabenizo o Dr. Diogo Nicolau Pítsica,
pela vitória que o conduziu ao cargo de presidente da
Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina.
Extensivo aos demais diretores.
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Aliás, aos diretores da Caixa de Assistência dos
Advogados de Santa Catarina, em especial a Dra. Patrícia
de Freitas Fenille, reafirmo publicamente nosso desejo de
trabalho conjunto, como outrora já tivemos em nossa
subseção.
Nesse aspecto, saliento o trabalho efetivo e a participação
ativa junto a subseção, dos Advogados Alexandre Roberto
Fernandes e Karina Galli Martignago.
Dr. Paulo e Dr. Diogo, publicamente reitero o desejo de
sucesso e gestão profícua no triênio 2010/2012,
respectivamente, frente a OAB seção de Santa Catarina e
CAASC.
Faço registro e uma homenagem especial aos
Conselheiros Federais – Dr. João Gabriel Testa Soares e
Hélio Brasil; bem como ao Conselheiro Estadual – Dr.
Marcelo Menegoto, amigos e colegas de conselho da
gestão passada. Cidadãos honrados. Vossas excelências
são exemplos a advocacia catarinense.
Aos diretores e conselheiros da subseção de Criciúma do
triênio 2007/2009, registro os agradecimentos dos
advogados pela condução dos trabalhos da subseção
naquele período.
Aos funcionários da Ordem deixo aqui registrado o meu
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.
Senhoras e Senhores,
Assumir a presidência da subseção de Criciúma é motivo
de elevada honra, e ao mesmo tempo um grande desafio.
Honra porque recebemos dos colegas advogados, e ai falo
em nome dos demais membros da diretoria e conselho, a
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confiança para representá-los e guiar a instituição nos
próximos três anos.
E é, ao mesmo tempo, um grande desafio porque o papel
da OAB ultrapassa os limites da instituição e assume
compromisso com a defesa da sociedade e do estado
democrático de direito.
Contudo, tenho comigo que o homem não deve fugir aos
desafios impostos.
O que me conforta, o que me acalenta a alma e me dá
confiança na condução dos desígnios da OAB Subseção
de Criciúma, é a certeza de que não estou só.
Tenho ao meu lado, nessa caminhada, valorosos colegas
de diretoria: Drs. Luiz Fernando, Ricardo, Ingrid e Edirlene,
bem como um conselho que já tem dado demonstração de
imensa abnegação às causas da nossa profissão,
composto por valiosos e valorosos profissionais.
E assim o são, pois são conhecedores das palavras de
Theodore Roosevelt que diz: “é muito melhor arriscar
coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo
expondo-se à derrota, do que formar fila com pobres de
espírito”.
Aos corajosos e bravos companheiros de diretoria e
conselho, que não tiveram dúvidas ao encarar o desafio da
disputa, registro meu respeito e gratidão.
Senhoras e Senhores,
Imprescindível reafirmar os compromissos assumidos e
que nos levaram a vitória no pleito eleitoral da OAB.
Estatutariamente, a Ordem possui uma missão
institucional, de defesa da Constituição, das instituições,
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das leis, do estado democrático de direito, sem no entanto
descuidar da classe que representa.
Sendo assim, nossa prioridade é o fortalecimento da
advocacia, que se traduz no respeito às suas prerrogativas
profissionais.
Fortalecer a advocacia é fortalecer a Justiça. Um depende
do outro. No final, é a cidadania quem se beneficia desse
elo.
Como bem disse Ophir Cavalcante, nosso presidente
maior: “Por preceito constitucional, o advogado é essencial
à administração da Justiça, e não podemos imaginar um
Judiciário enfraquecido, prisioneiro de um corporativismo
atrasado. Para termos segurança jurídica, precisamos de
um Judiciário independente, efetivo e eficiente.”
Necessário se faz saber que as prerrogativas profissionais
dos advogados representam um bem jurídico de toda a
sociedade. O desrespeito às prerrogativas do advogado é
crime, é abuso de autoridade. E não iremos transigir nessa
questão.
De outro norte, fundamental frisar nosso compromisso
assumido com as instituições e a sociedade sul
catarinense, de uma Ordem mais participativa, aberta, e
comprometida na luta dos interesses de nossa sociedade e
no crescimento de nossa região.

Assuntos como anel viário, plano diretor, acessos aos
municípios, aeroporto, dentre outros ligados diretamente no
crescimento da região, serão acompanhados pela OAB
juntamente com as demais instituições.
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Da mesma forma, nos conselhos onde a Ordem tiver
assento, essa se fará presente de forma ativa.
Dr. João Gabriel – Conselheiro Federal, já atendendo ao
chamado do Exmo. Sr. Ophir Cavalcante, presidente do
Conselho Federal, informo que a subseção de Criciúma da
OAB estará atenta e vigilante no combate à corrupção e à
impunidade.
Aos jovens advogados, reafirmamos nosso compromisso
na realização de cursos e seminários proporcionando o
aprimoramento profissional. Sem custo. Tal medida já se
concretiza com o primeiro curso promovido pela Subseção
agora no início do mês de março.
Aproveito, e deixo aos jovens advogados, que acreditam
em nosso projeto, os ensinamentos de nosso ex presidente
do Conselho Federal da OAB – Rubens Approbato
Machado:
“Coragem para ir em frente; determinação para perseguir
os objetivos; jamais abandonar a confiança, a esperança e
a fé. Como nos ensinou Confúcio, “até que o sol brilhe,
acendamos velas na escuridão”.”
Senhores advogados,
A OAB não é o seu presidente, não é sua diretoria. A OAB
somos todos nós advogados. Nós somos a OAB. Nossa
união é a nossa força. Nas palavras Ophir, “a Ordem dos
advogados do Brasil é resultado de uma obra coletiva,
necessária para construir uma sociedade democrática.
Sem cores partidárias e sem vinculações ideológicas.”
Por isso conclamo a todos os advogados que compõem a
nossa subseção, para que juntos, possamos lutar por uma
sociedade mais justa e menos desigual.
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Por uma justiça que deve ser entendida como aquela
realizada de modo transparente, célere e efetivo.
Por uma luta constante na defesa das prerrogativas
profissionais, e consequentemente, na valorização
profissional.
Por uma Ordem sempre atenta e vigilante na defesa do
cidadão e do Estado Democrático de Direito.
Concluo nas palavras de Rubens Approbato Machado,
“quero expressar a minha crença de que a tábua da paz a
que pode recorrer a humanidade, em seus momentos de
aflição e angústia, é a tábua do direito. Nela, estão escritos
preceitos fundamentais que garantem o desenvolvimento
harmônico dos povos:
- viver honestamente,
- não ofender a ninguém,
- dar a cada um o que é seu,
- cumprir os deveres,
- e ter a reputação imaculada, que é o mais rico tesouro
que o homem pode acumular”
E que Deus nos ilumine!
A todos muito obrigado!
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