TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 6ª. SESSÃO, EM 06 DE DEZEMBRO 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, Sidney Duarte Barbosa e Herculano
Martins Nacif; o Procurador Regional Eleitoral, Reginaldo Pereira da Trindade;
Secretária, Elizeth Afonso de Mesquita; autoridades convidadas para ocuparem
lugar de honra na mesa diretora dos trabalhos, Desembargador Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes – Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia,
Desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur – Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região e o Advogado Odair Martini –
representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia.
Tomaram assento especial os empossandos Desembargadora Ivanira Feitosa
Borges e Desembargador Sansão Saldanha. Às dezessete horas e dez
minutos foi aberta a sessão.
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou ser a presente sessão
solene para dar posse aos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia para o biênio 2012/2013, e convidou a todos para, de pé, celebrarem
a execução do Hino Nacional.
Após a execução do hino, a Senhora Presidente saudou as autoridades e
demais convidados presentes e, em nome da Corte, externou agradecimentos
a todos os colaboradores da Justiça Eleitoral, desde o mais anônimo até os
órgãos de comunicação, emissoras de televisão, a imprensa de um modo
geral, os repórteres e jornalistas que caminharam com este Tribunal divulgando
nossas ações de interesse do grande público; agradecimentos extensivos aos
servidores da Casa, que “na sua dedicação, zelo e amor às causas da Justiça
Eleitoral, não mediram esforços para o sucesso de nossa administração e,
tenho certeza, que continuarão a assim proceder com a nova administração”,
ressaltou. Na sequência, os Juízes Aldemir Oliveira e João Adalberto Castro
Alves foram convidados para proferirem a leitura dos currículos dos
empossandos, Desembargadores Sansão Saldanha e Ivanira Feitosa Borges,
respectivamente. Prosseguindo os trabalhos, a Desembargadora Zelite
Carneiro anunciou a posse dos novos dirigentes deste Tribunal para o biênio
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2012/2013, antes, porém, indagou sobre eventual preferência dos
empossandos quanto aos cargos diretivos. A Desembargadora Ivanira Borges
declarou não ter interesse em concorrer ao cargo de Vice-Presidente e
Corregedor Regional Eleitoral do TRE/RO. O Desembargador Sansão
Saldanha declarou não ter interesse em concorrer ao cargo de Presidente do
TRE/RO. Manifestados os posicionamentos, a Senhora Presidente propôs à
Corte aclamar a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ivanira Feitosa
Borges a nova Presidente e o Excelentíssimo Senhor Desembargador Sansão
Saldanha o novo Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral desta Corte.
Proposta acolhida, à unanimidade. Em ato contínuo, o Desembargador Sansão
Saldanha foi convidado a prestar seu compromisso solene como membro desta
Corte e Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia, para o biênio 2012/2013 e, em seguida, a Secretária da
Sessão proferiu a leitura do respectivo Termo de Posse, colhendo-se a
assinatura do empossando ao final. A Senhora Desembargadora Ivanira
Feitosa Borges também foi convidada a prestar seu compromisso solene como
membro desta Corte e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
para o biênio 2012/2013 e, igualmente, a Secretária da Sessão proferiu a
leitura do respectivo Termo de Posse, colhendo-se a assinatura da
empossanda ao final. Cumpridas as formalidades prescritas, a Senhora
Presidente declarou empossados como membros e dirigentes do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia para o biênio 2012/2013, que se inicia em 1º de
janeiro de 2012, o Desembargador Sansão Saldanha, no cargo de VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral e a Desembargadora Ivanira
Feitosa Borges, no cargo de Presidente.
Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Desembargadora Ivanira Feitosa
Borges. “Assim como o dia sobrevém à noite, assim uma força me impele a
avançar. Tudo segue o seu curso desde o céu até o mar”, com esse introito,
recitando verso do poema ‘A grande força’, da obra ‘Dançando na luz’, da
Poetisa Zelite Andrade Carneiro, a futura Presidente desta Casa iniciou seu
discurso. Em primeiro lugar, fez uma retrospectiva de sua trajetória profissional
e pessoal, relembrando quando desembarcou no então Território Federal de
Rondônia em 1977, enfrentando todas as agruras peculiares às regiões em
recente desenvolvimento, como a falta de estradas, a escassez de energia e de
gás de cozinha, dentre outras, e hoje testemunha a transformação do cadente
Território em um pujante Estado. Em seguida, trouxe à memória sua passagem
por esta Justiça Especializada, no biênio 2008/2009, na gestão do
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Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, na qual assumiu a VicePresidência e Corregedoria, com a missão árdua de preparar as eleições
municipais de 2008. Concluiu que as experiências vividas naquele biênio por
certo a ajudarão a enfrentar os novos desafios que ora assume. Afirmou que é
onerosa a tarefa de suceder a Desembargadora Zelite Carneiro, contudo, ela
fica mais leve quando vista sob o aspecto de dar continuidade aos projetos já
iniciados, uma vez que é testemunha da sua sensibilidade na gestão da coisa
pública, do seu trato suave com as pessoas e de sua grandiosa capacidade
para solver conflitos com absoluta serenidade, mantendo, no entanto, a
necessária firmeza exigida do Administrador. Destacou, ainda, que é
especialmente gratificante poder contar com o suporte do eminente
Desembargador Sansão Saldanha – “magistrado notável, de venerável virtude
e exemplar capacidade de trabalho que exercerá a Vice-Presidência e o
comando da Corregedoria Regional Eleitoral” – sentenciou. Declarou, ainda,
sua confiança no apoio dos Juízes membros desta Corte, do Procurador
Regional Eleitoral, todos com vasto conhecimento e experiência do direito e do
processo eleitoral e, ainda, dos Juízes e Promotores Eleitorais que
desenvolvem um valoroso trabalho junto às zonas eleitorais e estarão à frente
no pleito de 2012. Afirmou, também, que “essa Justiça especializada tem uma
estrutura impar e decorre de um sistema coeso cujas partes se regem pelo
mesmo ritmo. Na condução desta Casa, todas as ações e frentes de trabalho
dependem da esmerada qualificação dos seus servidores, que servem com
dedicação excepcional. Adotar o princípio da soma, buscar sempre o diálogo,
deve ser uma constante para que tudo possa fluir de forma a elevar cada vez
mais o trabalho dessa Justiça no Estado de Rondônia. Trabalhar com amor,
alegria, dedicação e criatividade é um bálsamo para a vida”. Ao final, registrou
agradecimentos especiais aos seus pais e dividiu a alegria desse momento
com os netos Gustavo e Guilherme, os filhos Polyana, Márcio e Marcelo, a nora
Patrícia e o esposo Borges, pessoas de fundamental importância, que em tudo
contribuíram para suas conquistas profissionais e pessoais. Encerrou
desejando “que o Deus Eterno nos ilumine para que possamos semear boas
sementes que possam render abundantes frutos e que a colheita possa ocorrer
a tempo e fora de tempo”.
A Senhora Presidente, em nome da Corte, saudou os futuros dirigentes do
Judiciário Eleitoral, desejando-lhes muito sucesso no biênio 2012/2013 e
convidou os presentes para, de pé, ouvirem a execução do Hino de Rondônia.
Encerrada a execução do hino, o Mestre de Cerimônia comunicou que, logo
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após a foto oficial, os empossados passariam a receber os cumprimentos,
primeiramente dos integrantes da mesa e dos membros da Corte, e convidou a
todos para o coquetel a ser servido no saguão do segundo piso. Retomando a
palavra, a Senhora Presidente, declarou encerrada a sessão solene às
dezessete horas e cinquenta e quatro minutos. E, para constar, eu, , Elizeth
Afonso de Mesquita, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Senhora
Desembargadora Presidente deste Tribunal.

Porto Velho, 06 de dezembro de 2011.
Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente

Certidão de Publicação
Certifico a publicação desta ata no Diário de Justiça Eletrônico n. 03
de 05/01/2012, pág. 07/09.
Eu,
, Francisca de Oliveira Andrade – Seção de
Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão.

4

