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O advogado Felipe Alcides Zanotelli, de Tubarão, fez questão de participar do pleito e votou no início da tarde
de ontem, na sede da OAB tubaronense, no bairro Recife
Tubarão
Na eleição mais disputada da história da Secional de Santa Catarina, a chapa 81 ‘Advocacia Unida’, presidida
pelo advogado Rafael Horn e o vice Maurício Voos, foi eleita para assumir a diretoria da Ordem dos Advogados
do Brasil - para o triênio 2019/2021, com pouco mais de 50,30% dos votos válidos. Nas urnas, Rafael enfrentou
a chapa 82 ‘A ordem agora é mudar’, liderada pelo advogado Hélio Brasil e sua vice, Andreia Vieira.
Compareceram às urnas 24.304 advogados em todo o Estado.

Já nas eleições locais, em Tubarão, na 6ª subseção, o advogado da chapa 101, Erivelton Fileti foi reeleito e a
partir de 1º de janeiro do próximo ano comandará a subseção da Cidade Azul, por mais três anos. No pleito de
ontem, Fileti concorreu com a atual vice-presidente da OAB subseção de Tubarão, Zaida Paes.
Em um pleito disputado Erivelton alcançou 350 votos e Zaida 249. Além de advogado e presidente da subseção
da OAB na Cidade Azul, o vencedor do pleito de ontem é professor universitário há 20 anos. Ao Notisul ele
destacou que foi a reeleição por um pedido do grupo de trabalho. “Este grupo me chamou e solicitou que
continuasse na função”, assegura.
Entre as ‘promessas de campanha’ Erivelton apenas afirmou que dará continuidade trabalho feito até agora.
“Vamos evoluir e incluir cada vez mais todos os advogados de nossa subseção. Almejamos ainda mais a
inclusão. Todos que tenham vontade de participar têm voz e vez. Não importa se é jovem ou um pouco mais
experiente há espaço para todos”, enfatiza.
O processo de votação na OAB/SC é parecido com o das eleições gerais e teve à disposição as mesmas urnas
utilizadas em outubro. Os profissionais da advocacia irão votar nas legendas de chapas de sua preferência. O
primeiro voto indica os candidatos escolhidos para assumir a seccional. Na sequência, o advogado eleitor
votará nos representantes de sua Subseção.
Neste ano, 111 urnas foram disponibilizadas para o pleito. Em Florianópolis, 23 equipamentos foram
distribuídos nas 13 seções eleitorais localizadas na sede da seccional e nas dez seções eleitorais na Sociedade
Novo Horizonte, que fica a 55 metros de distância da OAB/SC. Em Tubarão duas urnas foram disponibilizadas
para o pleito.

