TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 1ª. SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 2011.

SESSÃO SOLENE PARA OUTORGA DAS DISTINÇÕES “MEDALHA DO
MÉRITO ESPECIAL ELEITORAL” E “MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL”

Presidência da Senhora Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Presentes
o Senhor Desembargador Rowilson Teixeira e os Senhores Juízes Élcio
Arruda, Amauri Lemes, João Adalberto Castro Alves e Sidney Duarte Barbosa;
o Procurador Regional Eleitoral, Reginaldo Pereira da Trindade; Secretária,
Elizeth Afonso de Mesquita. Convidado para tomar assento junto a Presidência
desta Casa, o Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. Às dezesseis horas
e quatorze minutos foi aberta a sessão.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente saudou as autoridades civis,
militares, e demais convidados presentes e comunicou que a presente sessão
solene é um marco comemorativo do aniversário de vinte e nove anos deste
Tribunal Regional Eleitoral, e, em seguida, convidou a todos para ouvirem a
execução do Hino Nacional. Na sequência, proferiu breve discurso no qual, em
síntese, após externar seus agradecimentos aos membros da Corte, ao
Procurador Regional Eleitoral, aos Juízes e Promotores Eleitorais, assim como
aos servidores, aos órgãos da imprensa local e demais colaboradores dessa
Justiça Especializada, pelo empenho e dedicação que, somados, elevam a
qualidade da prestação jurisdicional e garantem o destaque e o êxito deste
Tribunal no cumprimento de suas ações, destacou que inobstante as
instituições deste Estado serem demasiadamente jovens quando comparadas
às instituições da maioria dos estados brasileiros, tal juventude nunca foi
sinônimo de ausência de grandes feitos, de grandes marcas e de grandes
figuras humanas e que, nesse aspecto, a Justiça Eleitoral encontra-se
extremamente à vontade no espaço reservado às grandes instituições deste
Estado, com feitos e marcas dignas da grandeza dos gigantes. Isto porque,
incumbida da nobre função institucional de executar o processo eleitoral, é a
responsável direta pela alternância de poder caracterizadora do Regime
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Republicano, e vem exercendo com sucesso seu mister ao longo de 29 anos,
sobressaindo-se de forma incontestável para toda a sociedade rondoniense.
Consignou, ainda, que o êxito e o respeito conquistados pela Justiça Eleitoral
de Rondônia passam, inegavelmente, pelas pessoas que em um determinado
momento de suas vidas deram a ela uma parte de seu trabalho, de sua
energia, de seus sonhos. Ressaltou, por fim, que a necessidade de fazer
Justiça e registrar solenemente os agradecimentos da Justiça Eleitoral do
Estado de Rondônia aos valorosos personagens de sua história é que, nesta
oportunidade, se faz a outorga da distinção “Medalha do Mérito Especial
Eleitoral” aos ex-presidentes deste Tribunal, Desembargadores Eurico
Montenegro Junior, Renato Martins Mimessi, Valter de Oliveira, Eliseu
Fernandes de Souza e Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, assim como da
distinção “Medalha do Mérito Eleitoral” à Coronel PM Angelina Correia dos
Santos Ramires, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, os
quais transcendendo às obrigações ou atribuições dos seus cargos ou funções,
com seus conhecimentos, experiências e extrema dedicação, contribuíram para
o engrandecimento, a eficiência e a credibilidade da Justiça Eleitoral nesse
Estado. Em ato contínuo, o Mestre de Cerimônias iniciou a entrega das
condecorações, primeiro aos ex-presidentes desta Casa, por ordem de
precedência no exercício da Presidência deste Tribunal e, na sequência, à excomandante da Policia Militar do Estado de Rondônia, proferindo um breve
relato dos principais feitos de cada um dos homenageados e, logo depois, a
Senhora Coronel PM Angelina Correia dos Santos Ramires e o Senhor
Desembargador Eurico Montenegro Junior, representando os demais
desembargadores homenageados, proferiram breves agradecimentos. Ao final,
os homenageados foram convidamos para a fotografia oficial.
Encerradas as condecorações e demais homenagens, a Senhora Presidente
convidou a todos para a cerimônia de descerramento da fotografia do
Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, na Galeria de ex-presidentes,
e declarou encerrada a sessão solene, às dezesseis horas e vinte minutos. E,
para constar, eu, Elizeth Afonso de Mesquita, lavrei a presente ata, que vai
assinada pela Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 29 de março de 2011.

Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente
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Certidão de Publicação
Certifico a publicação desta ata no Diário de Justiça Eletrônico n. 66
de 08/04/2011, pág. 20/21.
Eu,
, Francisca de Oliveira Andrade – Seção de
Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão.
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