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Cidade: Rio do Sul

Rafael Horn lança
campanha à
presidência
Candidato ao comando da OAB em Santa Catarina esteve em Rio do Sul
ontem (5) para lançar a Chapa 81

Por: diario | 06/11/2018

O candidato à presidência da Ordem dos Advogados de Santa Catarina (OAB/SC), advogado Rafael Horn,
esteve em Rio do Sul na noite de ontem (5), para o lançamento da “Chapa 81 – Advocacia Unida”, que
disputará a Diretoria da Seccional e para a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (Caasc). A
nominata tem entre os candidatos ao Conselho Estadual os advogados rio -sulenses Antonio Naschenweng
Neto e Niladir Butzke.
Em entrevista ao Diário do Alto Vale, Rafael disse que são cerca de 35 mil advogado s aptos a votar nesta
eleição e que, para ele, o maior desafio “será cumprir na íntegra o plano de gestão com a qual você se
compromete a executar durante os anos de presidência”.
Horn está no terceiro mandato eletivo na OAB/SC, e de acordo com ele, todos foram marcados por importantes
realizações em prol da advocacia.
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“Este grupo que hoje está à frente da OAB, assumiu em 2013 após uma grande virada.
Nós montamos um grupo que foi vitorioso naquelas eleições e a partir de então, temos
feito um projeto coletivo, com mais eficiência e aprovação na gestão. Tivemos aprovação
no Portal da Transparência, criamos a Procuradoria de Prerrogativas, implantamos a
Central de Inclusão Digital, entre outras conquistas, então nós entendemos que este
projeto coletivo deveria continuar”.
Como secretário-geral, no primeiro mandato eletivo, Rafael foi autor da proposição de alteração regimental que
criou as turmas de defesa das prerrogativas. Em seu segundo mandato eletivo, como conselheiro federal, ele
conta que foi autor da proposição que resultou no Registro Nacional de Violação das Prerrogativas da
Advocacia e na simplificação do processo de desagravo, que auxiliaram e agilizaram a defesa das prerrogativas
da advocacia em todo o país, já regulamentados na Seccional catarinense. Já no terceiro mandato eletivo, as
medidas que adotou à frente da Tesouraria, promoveram o equilíbrio financeiro e tornaram su peravitárias as
contas da Seccional.
Dentre as propostas da Chapa 81, estão a instalação de câmeras de vídeo em todas as salas de audiência e
sessões de julgamento do Poder Judiciário, a implantação do Programa de Qualidade Total na gestão e a
implantação de Compliance, para dar continuidade e evoluir as Regras de Governança implementadas na atual
gestão.

