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Excelentíssimo Doutor Tullo Cavallazzi Filho - DD
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de
Santa Catarina.
Excelentíssimo Doutor Paulo Marcondes Brincas - DD
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de
Santa Catarina.
Excelentíssimo Doutor Aluisio Blasi – DD EX-Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa
Catarina.
Excelentíssimo Doutor Robinson Conti Kraemer - DD
Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e
Ex-presidente da Subseção de Criciúma, gestão
2010/2012.
Excelentíssimo Doutor João Henrique Bortoluzzi – DD EXPresidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção
de Criciúma.
Excelentíssimo Doutor Fábio Jeremias de Souza - DD vicepresidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção
de Criciúma – saudando Vossa Excelência, cumprimento
todos os meus pares de diretoria e do conselho da nossa
subseção.
Excelentíssimo Doutor Itamar da Silva - DD Prefeito
Municipal de Criciúma – registro que após 47 anos, o
executivo municipal é comandado por um advogado, o que
muito nos honra e engrandece a nossa Instituição.

Excelentíssimo Doutor Salésio Lima - DD Presidente da
Câmara de Vereadores de Criciúma.
Excelentíssimo Doutor Paulo Vieira Aveline - DD Diretor do
Foro da Justiça Federal de Criciúma.
Excelentíssimo Doutor Luiz Fernando Góes Ulysséia - DD
Representante do Ministério Público Estadual de Criciúma.
Excelentíssimo Tenente Coronel Márcio Cabral - DD
Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar.

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

É com emoção que me dirijo aos presentes, na qualidade
de Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil –
Subseção de Criciúma.

Em setembro de 1990, cheguei em Criciúma, recém
formado, convidado pelo meu saudoso amigo João
Ferreira, para dar início a minha carreira profissional nesta
cidade, posto que havia uma vaga no escritório de
advocacia da Dra. Mirian Schelp.
Criciúma era apenas conhecida, por mim, guarapuavano,
como a capital do carvão, referência na indústria cerâmica
e também, Dr. Eno Steiner, com um time de futebol em
projeção, o nosso hoje amado, Criciúma Esporte Clube.

Aqui instalado e já trabalhando, entendi o ditado que diz:
“quem bebe desta água do carvão, nunca mais vai
embora”, e aqui estou, há 22 anos.
Posso dizer que cresci em Criciúma, criei raízes, formei
família, sou torcedor do Tigre com muito orgulho.... e
considero-me, com todo respeito, criciumense de
coração.
Passado todo este tempo, conduzindo sempre a minha vida
pessoal e profissional, baseado na ética, no respeito ao
próximo, auxiliando e sendo auxiliado, com muita honra, fui
eleito Presidente da nossa Subseção, tendo sido escolhido
dentre tantos profissionais competentes e comprometidos
com a causa da advocacia.

Neste momento, não consigo expressar o sentimento de
poder representar tão nobre instituição.
Instituição esta, citada na Constituição Federal, tamanha a
sua importância perante a sociedade.
Mas posso dizer, que é um misto de responsabilidade com
satisfação, por poder estar à frente, junto com toda a
diretoria, conselho municipal, ex-presidentes e colegas,
representando todos os advogados que compõem a nossa
subseção.
A OAB tem um grande compromisso com os advogados,
quer na defesa de suas prerrogativas, quer na busca
constante pela valorização profissional, pilares estes que
jamais serão negociados.
Seremos intransigentes, no cumprimento destes dois
compromissos, em especial.

Mas também não podemos esquecer, que a OAB tem um
papel fundamental perante a sociedade.
Sociedade esta, Dr. Werner, que reconhece a seriedade da
nossa instituição, que procura dirimir conflitos, buscando
construir uma sociedade mais justa e perfeita.

Nas palavras de RUI BARBOSA: “EM TODAS AS
NAÇÕES LIVRES, OS ADVOGADOS SE CONSTITUEM
NA CATEGORIA DE CIDADÃOS, QUE MAIS PODER E
AUTORIDADE
EXERCEM
PERANTE
A
SUA
SOCIEDADE”.
Estimado Dr. Tullo Cavallazzi, a Subseção de Criciúma,
abraçou a causa Estadual, por reconhecer no compromisso
assumido por Vossa Excelência, juntamente com seus
pares de diretoria, a necessidade em realizar uma profunda
mudança administrativa em nossa instituição.
Uma destas mudanças que já pudemos acompanhar tratase da transparência nas contas da Ordem e também da
CAASC, fato este realizado pelo Dr. Paulo Brincas, ao
publicar as contas da Caixa em seu site, no primeiro mês
de gestão.
Transparência adotada, há três anos, pelo Dr. Robinson na
nossa subseção e que se trata, não de uma opção, mas
sim de uma OBRIGAÇÃO, por parte de uma instituição que
prima pela moralidade.
A redução no valor da anuidade do jovem advogado, Dra.
Cíntia Buzzanello, sem a necessidade da participação em
cursos e eventos, reconhecendo as dificuldades que

assolam a todos os profissionais em início de carreira, é
mais um desses compromissos.
O compromisso com a não reeleição, também já aplicado
por nossa Subseção, entre tantos outros.
Porém, estamos hoje em uma noite festiva, mas apesar da
posse oficial estar ocorrendo hoje, estamos trabalhando
junto com toda a equipe desde o dia primeiro de janeiro.
Aproveito então o momento, para fazer um apelo a todos
os advogados que compõem a nossa Subseção, para que
participem da Ordem.
A OAB não é composta apenas pela sua diretoria, nós
somos apenas os seus representantes, porém, a força da
instituição está na união e participação efetiva de cada um
de vocês, advogados.
E para isto, posso dizer que não é necessário qualquer
cargo, mas sim, vontade em contribuir para o
engrandecimento da nossa classe.
Sei da responsabilidade de estar a frente desta instituição.
Porém tenho certeza que com a ajuda e o
comprometimento de todos os advogados que querem
fazer uma OAB mais forte, teremos um resultado positivo
dos nossos anseios e compromissos.
Quero aproveitar este momento para agradecer a toda a
diretoria, Dra. Ingrid Backes, Dra. Caroline Menezes, Dr.
Rafael Trombim e Dr. Fábio Jeremias (amigo e vicepresidente), que aceitaram o desafio de estar à frente da
Ordem.

Minha gratidão ainda aos conselheiros e inúmeros
advogados que estiveram e estão todos os dias debatendo
o futuro da nossa instituição, doando seu tempo,
sacrificando o convívio com seus familiares, muitas vezes
até em finais de semana, em prol da Ordem.
Dr. Aluizio Blasi, a sua presença nesta noite muito nos
honra, pois há 35 anos, o senhor foi o presidente estadual
que instalou a subseção de Criciúma. Portanto, em nome
de todos os advogados que a compõem, quero registrar
nossos sinceros agradecimentos.
Cito ainda, o nosso primeiro presidente, Dr. João Henrique
Bortoluzzi, que aceitou o desafio de abrir os caminhos para
que a nossa Subseção gozasse do prestígio e respeito
atuais.
Dr. Robinson Kraemer, nobre colega e amigo, muito
obrigado. Ao ser vice-presidente da OAB na sua gestão,
pude compreender ainda mais a nossa instituição e farei
tudo o que for possível para dar continuidade ao trabalho
até então realizado.
Dr. Milton Becke, se um dia, em época passada, estivemos
em lados opostos, vossa excelência demonstrou galhardia
ao aceitar coordenar a nossa campanha, sendo incansável
e mostrando que a OAB é o objetivo principal de todos os
advogados.
Quero, por isto, de público, agradecer-lhe.
Agradeço aos também ex-presidentes Dr. Werner Backes e
Giovane Beneton, pela confiança depositada e pelo

compromisso assumido em fazer parte desta gestão
através do Conselho de ex-presidentes já criado no mês de
janeiro.

Digo ainda, que um homem, ao longo de sua vida, nada
constrói sem verdadeiras amizades.
Portanto, neste momento, agradeço especialmente a todos
os amigos que ajudaram na minha trajetória de vida.
É com muito orgulho, que tenho grandes amigos que se
fazem presentes nesta noite.
Posso dizer até mesmo, que são mais do que amigos, são
irmãos conquistados ao longo do tempo.
Famílias que me acolheram, como sendo parte dos seus.
Lembro-me, neste momento, Dr. Marcos Vicente, o Senhor
vindo do Rio Grande do Sul, e eu do Paraná, quando
chegamos a esta cidade, dois jovens advogados,
começando uma carreira cheia de sonhos, e temos hoje um
grande laço de amizade, através do seu filho, meu afilhado,
Gustavo.
Quero pedir licença, para fazer referências aos meus
demais afilhados, Gabriela, Alceu Henrique e o Pedro que
também são elos de grandes amizades aqui construídas, e
através deles abraço a cada um dos aqui presentes.
Aos Magistrados e Promotores aqui presentes, ressalto que
todos somos operadores do direito, cada um exercente de
seu mister. Acreditamos que uma OAB forte é sinônimo de
advogados respeitados. E é isto que esperamos do Poder

Judiciário. O respeito, a todos os colegas da nossa
instituição.

Antes de encerrar, quero agradecer ainda ao Criador, que
está sempre presente em todos os momentos de minha
vida, me dando sabedoria e iluminando meus passos.
Aos meus pais, Emanuel (in memória) e Antônia, quero
agradecer seus ensinamentos de vida e exemplos. Acredito
que deram resultado, pois através deles, obtive a confiança
dos meus colegas advogados, que me elegeram
Presidente de nossa Instituição.
Deixei por fim, e de propósito, o agradecimento a minha
esposa Cristina, que teve papel fundamental nessa minha
caminhada, e, principalmente compreendeu as minhas
ausências na rotina de nosso lar.
Para encerrar, quero dizer que o tempo já está correndo...
03 anos passam muito rápido, mas já estamos trabalhando
em prol do fortalecimento da OAB – Subseção de Criciúma.
Concluo nas palavras de Raimundo Faoro, quando aqui
esteve, há pouco mais de 35 anos, juntamente com o então
presidente da Seccional Catarinense – Dr. Aloísio Blasi,
este sentenciou:
“Acima dos partidos e fora de política, a ORDEM DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL,
ao
atualizar
seus
compromissos profissionais, não deve esquecer, onde quer
que se congreguem os advogados, que só exercem eles as
suas atividades se, no foro e fora dele, souberem que a
nossa vocação é a liberdade e nosso vínculo mais sagrado
é com o povo, do qual viemos e ao qual servimos.”

MUITO OBRIGADO

