TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 14ª. SESSÃO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2010.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Presidência da Senhora Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Presentes
o Senhor Desembargador Rowilson Teixeira e os Senhores Juízes Paulo
Rogério José, Élcio Arruda, Aldemir de Oliveira e João Adalberto Castro Alves;
o Procurador Regional Eleitoral, Heitor Alves Soares; Secretário, Cícero João
de Freitas. Às nove horas e oito minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTO
Expediente Administrativo: Ofício n. 478/2010/8ªZE/RO, de 28/10/2010
Procedência: Colorado do Oeste – RO
Interessado: Cristiano Gomes Mazzini – Juiz da 8ª Zona Eleitoral
Decisão: A Corte, por unanimidade, deferiu o pedido de afastamento do Juiz
Cristiano Gomes Mazzini, da Comarca de Colorado do Oeste, pelo período de
1º a 09/11/2010, para tratamento de saúde.
Não havendo outros processos judiciais ou administrativos em pauta, a
Senhora Presidente suspendeu a sessão, às nove horas e vinte minutos,
ficando ao aguardo de eventuais questões pertinentes ao pleito eleitoral.
Reabertos os trabalhos, às dezessete horas, a Senhora Presidente informou à
Corte que o pleito transcorreu na maior tranquilidade, a exemplo do 1º turno,
sem a ocorrência de incidentes dignos de nota, que fugissem à previsão da
nossa equipe de trabalho. Ressaltou que as forças federais designadas para
alguns municípios deste Estado se quer foram mobilizadas. Registrou, ainda, o
comparecimento em massa de todos os colaboradores da Justiça Eleitoral, a
quem dispensou agradecimentos especiais. A Senhora Presidente agradeceu,
por fim, a atuação diligente dos membros da Corte, e o excelente desempenho
dos servidores desta Casa no transcurso de todo o processo eleitoral.
Tendo o pleito transcorrido dentro da normalidade e não havendo questões
relevantes a serem apreciadas pela Corte Eleitoral, a Senhora Presidente
declarou encerrada a sessão às dezessete horas e dez minutos. E, para
constar, eu, (a) Cícero João de Freitas, lavrei a presente ata, que vai assinada
pela Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal.
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Porto Velho, 31 de outubro de 2010.
(a) Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente
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