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O JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS registrou sua tristeza em relação ao ato de terrorismo acontecido em Paris, no dia 13 de novembro, 
e ao rompimento de uma das barragens da empresa SAMARCO, na cidade de Mariana/MG, em 5 de novembro.  Afirmou que o atentado 
terrorista foi um ataque covarde que atingiu não somente o povo francês, mas sim a humanidade. Quanto ao fato acontecido em 
Mariana/MG, registrou sua indignação e lamentou a falta de solidariedade do povo brasileiro com aquela população que sofre pelo desastre 
de danos incalculáveis, em virtude da contaminação da água e do solo da região por metais pesados. Assim, lamentou o ocorrido e externou 
o sentimento de solidariedade aos nossos irmãos mineiros e ao povo francês. Ao ensejo, o DOUTOR ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS 
SANTOS declarou que a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL adere às palavras do JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS de apoio ao povo 
francês e de Mariana/MG. O JUIZ ABEL CARDOSO MORAIS também aderiu às palavras de solidariedade do decano da Corte, JUIZ AIRTON 
FERNANDES DE CAMPOS. 

Por sua vez, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE fez suas as palavras do JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS e 
observou que o dano ecológico sofrido pela cidade de Mariana é incomensurável e serve de alerta, pois o homem está destruindo o planeta. 
Dessarte, determinou que fosse registrado em ata a solidariedade do TRE/GO às cidades de Paris e Mariana/MG, com o encaminhamento 
de expediente comunicando esse apoio. 

Nada mais havendo a tratar, às 17:40, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES, Presidente, agradeceu a 
proteção de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 84a 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), 16 DE NOVEMBRO DE 2015.
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PORTARIA Nº 703/2015/PRES TRE-GO

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 decisão contida no PAD n.º 6429/2015, 
RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a contar de 12/11/2015, o(a) servidor(a) requisitado(a), MEIRYELLI BARBOSA BASSI VILELA LEITE do exercício da Função 
Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 102ª Zona Eleitoral, com sede em Piranhas/GO.

Art. 2º Designar, a contar de 12/11/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), CELSO LUIZ DE SOUZA LELES FILHO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 102ª Zona Eleitoral, com sede em Piranhas/GO.

Art. 3º 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 trata da responsabilidade pelos bens 
permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 17 de novembro de 2015.
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