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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em DEFERIR O PEDIDO de 
requisição de servidor, nos termos do voto do relator. 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: encerrados os julgamentos dos processos judiciais e administrativos acima, o 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE facultou o uso da palavra aos ilustres pares, ocasião em 
que o JUIZ SEBASTIÃO LUIZ FLEURY dirigiu-se ao DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES para registrar sua 
satisfação em participar da homenagem prestada a Sua Excelência na Cidade de Goiás, no último dia 15 de maio, data em que 
o Presidente do TRE-GO foi agraciado com o título de Cidadão Vilaboense. Então, cumprimentou o EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES pelo discurso emocionante proferido naquela solenidade, com 
detalhes de sua origem humilde, que faz questão de ressaltar, o que considera uma grande virtude, e destacou que todas as 
pessoas com quem conversou naquela ocasião teceram elogios à sua pessoa. Assim, desejou que continue angariando 
simpatias e recebendo títulos por Goiás afora, pois é merecedor de todas as homenagens.   

Ao ensejo, o JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS parabenizou Sua Excelência, o DESEMBARGADOR WALTER 
CARLOS LEMES, por ter sido agraciado com o título de Cidadão Vilaboense e, ao destacar o fato de ter sido tão prestigiado na 
solenidade, afirmou que isto representa a colheita dos frutos de uma boa árvore plantada no dia a dia, como pessoa e 
profissional exemplar. Consignou que, orgulhoso de ser goiano e roceiro, entende a emoção das pessoas com o discurso do 
Presidente, recheado de lembranças de sua origem humilde. Ainda, registrou sua honra em trabalhar sob o comando de Sua 
Excelência e cumprimentou os servidores deste Tribunal que trabalharam para que aquela solenidade fosse um sucesso.  

Por sua vez, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE agradeceu de coração a cada um dos que 
puderam participar daquele momento especial, juízes, servidores e amigos, bem como àqueles servidores que compareceram 
e participaram da organização do evento e das homenagens que lhe foram prestadas na Cidade de Goiás. Discorreu sobre o 
orgulho em ter sido agraciado com o título de cidadão de um município patrimônio cultural da humanidade, e que ao discursar 
sentiu a presença de seu amigo CAMARGO NETO, um magistrado digno e honrado, homem bom e tranquilo, e prestou-lhe 
homenagem.  

Nada mais havendo a tratar, às 18:02, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES 
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 37a Sessão Ordinária, que foi gravada em meio 
digital (DVD). E, para constar, eu, ____, Maria Selma Teixeira, Secretária de Sessões, lavrei a presente Ata, a ser aprovada na
sessão seguinte e que será assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente. SALA DAS SESSÕES DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, GOIÂNIA(GO), 18 DE MAIO DE 2015. 
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Portarias 

PORTARIA Nº 324/2015/PRES 

PORTARIA Nº 324/2015/PRES 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), tendo em vista a indicação 
registrada no Processo Administrativo Digital n.º 3275/2015 RESOLVE: 

 Art. 1º DESIGNAR, a contar de 01/04/2015, o(a) servidor(a) requisitado(a) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, LAILA 
GRAZIELLE CORDEIRO DINIZ, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 024ª Zona 
Eleitoral, com sede em Santo Antônio do Descoberto/GO. 

Art. 2º DETERMINAR que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do 
Regulamento Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que tratam da 
responsabilidade pelos bens permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste 
Tribunal.Goiânia, 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 

Portaria nº 321/2015 

PORTARIA Nº 321/2015/PRES-TRE/GO 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 

PORTARIA Nº 324/2015/PRES 

PORTARIA Nº 324/2015/PRES 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), tendo em vista a indicação XLI, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), 
registrada no Processo Administrativo Digital n.º 3275/2015 RESOLVE: 

 Art. 1º DESIGNAR, a contar de 01/04/2015, o(a) servidor(a) requisitado(a) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, LAILA  Art. 1º DESIGNAR, a contar de 01/04/2015, o(a) servidor(a) requisitado(a) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, LAILA 
GRAZIELLE CORDEIRO DINIZ, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 024ª Zona GRAZIELLE CORDEIRO DINIZ, para o exercício da Função Comi
Eleitoral, com sede em Santo Antônio do Descoberto/GO. 

Art. 2º DETERMINAR que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do Art. 2º DETERMINAR que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do 
Regulamento Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que tratam da Regulamento Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § EGO nº 698/2013, que tratam da 
responsabilidade pelos bens permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste responsabilidade pelos bens permanentes afeta aos ocupantes 
Tribunal.Goiânia, 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 


