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OAB: Chapa 101 vence em Criciúma e 81 no
Estado
Em Criciúma 1.266 advogados compareceram na sede da OAB para votar

Foto: Divulgação

Redação EngeplusEm 29/11/2018 às 08:33
A eleição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Santa Catarina e Subseção Criciúma
aconteceu nessa quarta-feira, dia 28. Em Criciúma, a Chapa OAB Por Você 101 e no Estado, a
Chapa Advocacia Unida 81 venceram.
Por

Em Criciúma 1.266 advogados compareceram na sede da OAB para votar, sendo 1.116 votos na
Chapa 101, os demais brancos ou nulos. Rafael Búrigo Serafim assume como presidente em 2019,
com o vice Alisson Murilo Matos. Já o atual presidente Fabio Jeremias de Souza foi eleito para o
Conselho Federal da OAB. A Chapa 81 Advocacia Unida, vencedora no Estado, terá Rafael Horn
como presidente e como vice, Maurício Voos.

“Nossa campanha foi motivada por buscar a legitimidade, ouvir o máximo de colegas advogados,
suas sugestões e apresentar nossas propostas. Nosso sentimento de gratidão ao Fabio Jeremias de
Souza, ao Paulo Brincas e ao Rafael Horn que fizeram gestões vencedoras e são grandes parceiros
na advocacia”, comentou Serafim.

A campanha iniciou há pouco mais de dois meses e foi considerada gratificante pelo candidato a
presidente. “Foi uma jornada muito bonita, com grande receptividade dos colegas. Nossa
campanha foi facilitada por estarmos lidando com duas gestões vencedoras, tanto em Criciúma
com o atual presidente Fabio Jeremias de Souza, quanto no Estado, com o presidente Paulo
Brincas”, afirmou Serafim.
No dia 29 de outubro, as duas chapas 101 e 81, realizaram um evento conjunto em Criciúma para
o lançamento das campanhas. Foram reunidos mais de 400 advogados, em uma união que
evidenciou a força que a OAB vem demonstrando diante da classe e também da sociedade,
reforçando seu papel de entidade forte e inclusiva.

