Discurso de posse do Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho como Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Des. Osório:

Excelentíssimo Senhor Governador Jackson Barreto de Lima, através de Vossa Excelência saúdo
todos os integrantes do Poder Executivo Estadual.
Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, em nome de quem saudo todos os integrantes do Poder Judiciário,
ativos e inativos.
Deputada Goretti Reis, representando o Deputado Luciano Bispo Presidente da Assembleia
Legislativo do Estado, em nome de quem saudo todos os integrantes do Poder Legislativo Estadual
e Municipal.
Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, em nome de quem saudo todos os Conselheiros da Corte
Estadual de Contas.
Desembargador Fábio Túlio Correia Ribeiro, Presidente do TRT 20a Região, em nome de quem
saudo todos os Desembargadores Federais.
Prefeito João Alves Filho, em nome de quem saúdo todos os integrantes do Poder Executivo
Municipal.
Magnífico Reitor da UFS, Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli, em nome de quem saudo todas as
autorídades da area educactonal aqui presentes.
Cel. Marcus Augusto da Silva Neto, Comandante do 28° Batalhão de Caçadores, em nome de
quem saudo todas as autoridades militares do Estado.
Reverendíssimo Dom Palmeira Lessa, Padre Cláudio Dionízio/Gilvan Carvalho, em nome de
quem saudo as autoridades religiosas do nosso Estado.
Autoridades nominadas pelo Cerimonial e presentes nesta sessão solene. Senhores membros do
Tribunal Regional Eleitoral

Senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Rômulo Almeida, através de Vossa Excelência saúdo
todos os Procuradores Federais, Procuradores de Justiça, Procuradores do Estado e Promotores
Públicos.
Juízes e Promotores Eleitorais
Servidores do TRE e do Tribunal de Justiça
Minhas senhoras e meus senhores.
Assumo a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, consciente das responsabilidades inerentes
ao cargo e da missão constitucional outorgada à Instituição. Chego à Presidência, imbuído da
vontade de acertar e de realizar uma profícua gestão. Trago no currículo, a saudável experiência de
ter sido Vice-Presidente e Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Corregedor por
vários exercícios desse Sodalício e ultimamente, Vice- Presidente do mesmo, o que de antemão,
garante-me a certeza de que acumulei conhecimentos. sobre as obrigações institucionais que me
cabem exercer.

Não faço promessas mirabolantes ou planos de difícil execução. Nada disso. É meu desejo fazer
uma administração simples, eficiente, impessoal, honesta, ética, marcada pelo respeito ao direito
alheio, pelas normas ditadas pela Constituição Federal e pelos princípios reguladores da
Administração Pública.
Meus objetivos para este exercício são:
-

Realizar

o

pleito

de

2016

com

eficiência

e

economicidade,

possibilitando pleno acesso de todos os cidadãos ao exercício da democracia, especialmente de
pessoas com algum tipo de deficiência;
- Viabilizar maior acesso ao cidadão aos serviços eleitorais através da Internet,
diminuindo a presença do eleitor nos Cartórios, através da disponibilização de serviços ao eleitor
no site do TRE;
- Ampliar o Atendimento Biométrico Itinerante (ABI), isto é, levar aos eleitores das
mais distantes localidades de Sergipe, a possibilidade de participar do processo democrático de
escolha

dos

seus

legítimos

representantes;
- Aperfeiçoar projetos relativos a segurança da informação;
- Construção de mais um Fórum Eleitoral, qual seja, o do Município de Frei Paulo;

-

Restauração

de

Cartórios

Eleitorais

que

estão

a

necessitar

de

reparos e reformas;
- Estimular o alistamento eleitoral, especialmente entre os jovens, bem como o
voluntariado para prestação de relevantes serviços junto à Justiça Eleitoral, como é o caso, por
exemplo, dos Mesários e Representantes de Juiz;
- Estreitar o relacionamento direto ente a Presidência e os Juízes Eleitorais.
Se cumprir estas metas, dar-me-ei por satisfeito e feliz por ter servido ao meu Estado e aos meus
concidadãos.
As eleições municipais deste ano, merecerão do TRE, atenção toda especial, a fim de que as normas
específicas sejam efetivamente cumpridas e a vontade dos eleitores eficazmente respeitada, porque
é assim que é a democracia, o poder exercido pelo povo, através de seus representantes eleitos por
sufrágio universal.
Antes, durante e depois das eleições, será exercida intensa e rigorosa fiscalização sobre tudo e sobre
todos, para que o processo eleitoral transcorra dentro das normas traçadas pela legislação própria e
pelo Trtbunal Superior Eleitoral, garantindo-se uma eleição limpa, isenta de compra de votos ou
outro tipo de corrupção que possa macular o voto do Eleitor.
A proibição de financiamento de campanha por pessoa jurídica terá também, sem sombra de
dúvida, uma atenção especial da Justiça Eleitoral. Espero contar, sinceramente, com o apoio e a
colaboração desses quase 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) eleitores sergipanos que
comparecerão às urnas no dia 02 de outubro, para que o pleito eleitoral municipal alcance seu
verdadeiro conteúdo democrático, com absoluto respeito a pluralidade de ideias.

Substituo na Presldênçla do TRE, o Des. Cezário Siqueira Neto, homem probo, íntegro, jurista de
escol e respeitado no meio jurídico de Sergipe e que realizou uma gestão proveitosa à frente do
TRE, merecendo de todos nós e da comunidade Sergipana os maiores encômios.
E a minha Administração tem o mesmo compromisso que teve Sua Excelência, razão pela qual,
políticas públicas implementadas aqui no exercício anterior, terão segura continuidade. Parabéns
Des. Cezário. Vossa Excelência ajudou a construir uma nova página na política Sergipana.
Agradeço aos colegas do Sodalício (doutores Alcides, Fernando, Edson, Gardênia, Francisco e
Denise), que aclamaram nesta sessão solene, o meu nome para dirigir o TRE, juntamente com o
Des. Edson Ulisses. Tenham certeza de que procurarei fazer o melhor do possivel para que esta

Corte Especial continue a ser exemplo entre os Tribunais congêneres, tanto que como prova disso,
recebeu o Selo Ouro de justiça Eleitoral, outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Agradeço as
palavras elogiosas proferidas pelo Juiz Francisco Alves Júnior e pelo Procurador Regional Eleitoral,
Dr. Rômulo Almeida, fruto mais de grandeza de coração de ambos, do que mesmo méritos próprios
dos empossados.

Por fim, agradeço sensibilizado, a presença das Autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui
presentes, que vieram prestigiara minha investidura no honroso cargo. Agradeço a presença de
meus amigos. Agradeço a presença de meus familiares, qarantlndo-lhes a certeza dos meus maiores
esforços na condução do Tribunal Reqlonal Eleitoral, tudo sob as bençãos desse Deus maravilhoso
que apregoou ser "o caminho, a verdade e a vida" e que o Papa Francisco disse ser "Misericórdia.

