TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 3ª. SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 2011.

SESSÃO SOLENE DE POSSE

Presidência da Senhora Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Presentes
o Senhor Desembargador Rowilson Teixeira e os Senhores Juízes Aldemir de
Oliveira, João Adalberto Castro Alves e Sidney Duarte Barbosa; o Procurador
Regional Eleitoral, Reginaldo Pereira da Trindade; Secretária, Elizeth Afonso
de Mesquita. Às dezesseis horas e dez minutos foi aberta a sessão.
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou ser esta Sessão
Solene para dar posse ao Juiz Federal Herculano Martins Nacif como membro
efetivo da Corte Regional Eleitoral de Rondônia, para o biênio 2011/2013, que
assume a vaga na categoria de juiz federal, deixada pelo Juiz Élcio Arruda,
devido ao término do seu biênio. Em seguida, passou a palavra ao
Desembargador Rowilson Teixeira para a leitura do curriculum vitae do
empossando, no qual se apresentou uma síntese dos seus principais trabalhos.
Feita a leitura, o Juiz Herculano Martins Nacif fez o juramento de estilo
pertinente à posse e, depois de lido o Termo de Posse pela Secretária da
Sessão, foi declarado empossado pela Senhora Presidente, que o convidou a
tomar assento na Corte. Na sequência, fez uso da palavra o Juiz Herculano
Martins Nacif, agradecendo o carinho e o respeito com que sempre foi recebido
nesta Corte, quando atuou na condição de Juiz substituto, tanto pelos juízes
quanto pelos servidores da Casa; manifestou, ainda, sua grande satisfação em
compor esta respeitável Corte Eleitoral, missão que encara como um grande
privilégio e uma grande oportunidade, comprometendo-se, por fim, em
empenhar-se para honrar o cargo que hoje assume. A Senhora Presidente, em
nome da Corte, saudou o juiz empossado, desejando-lhe muito sucesso no
biênio que ora se inicia e, ao final, 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, 23 de agosto de 2011.
Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente
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