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ATA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA
MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DO AMAZONAS.
SESSÃO REALIZADA NO DIA DEZENOVE (19) DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE (2013).

Presentes o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, a excelentíssima
senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Vice-Presidente e
Corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, os excelentíssimos
juizes membros da Corte Eleitoral Marco Antonio Pinto da Costa, Francisco Carlos
Gonçalves de Queiroz, Affimar Cabo Verde Filho, Délcio Luis Santos e Ricardo Augusto
de Sales e o Procurador Regional Eleitoral Jorge Luiz Ribeiro Medeiros. Composição da
mesa de Honra: desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, procurador Francisco das Chagas Santiago Cruz,
Procurador Geral de Justiça, senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito de
Manaus, desembargador Davi Alves de Mello Júnior, presidente do Tribunal Regional do
trabalho da 11 8 Região, desembargador Aristóteles Lima Thury, presidente da Associação
dos Magistrados do Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choy, vice-presidente a Ordem dos
Advogados do Brasil, seccional do Amazonas.
Às dez horas, após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o excelentíssimo senhor
Presidente Flávio Humberto Pascarelli Lopes declarou aberta a sessão solene de outorga
da medalha do mérito eleitoral do Amazonas.
Na sequência, procedeu-se a entrega da medalha do mérito eleitoral do Amazonas e
respectivo diploma, aos seguintes agraciados: Dr. Francisco das Chagas Santiago Cruz,
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas; Dr. Raul Armênia Zaidan,
Secretário de Estado e Chefe da Casa Civil; Dr. Wesley Sirlam Lima de Aguiar, Secretário
de Estado e de Justiça; Dr. Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes, Diretor da Academia
Nacional de Policia Federal , representado pelo senhor Josafá Batista Reis; Dr. Jorsenildo
Dourado do Nascimento, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada do Meio Ambiente
e de Questões Agrárias; Dr. Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, Juiz de Direito
Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Cel. Almir David
Barbosa, Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, a quem a medalha será
entregue posteriormente, já que por motivos de trabalho não pode comparecer
solenidade; Cel. Moisés Cardoso de Souza, Coronel da Policia Militar do Amazonas; e,
Ten. Cel. Marcus James Frota Lobato, Coronel da Polícia Militar do Amazonas e
Assistente da Chefia do Estado Maior.
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Dando prosseguimento à solenidade, e saudando os agraciados em nome do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, o juiz Délcio Luiz Santos, cumprimentou todos os
presentes:
"Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Atendo, feliz e honrado, a solicitação que, num gesto de estima e amizade,
Vossa Excelência, Presidente Flávio Humberto Pascarelli Lopes, me fez para proferir a
saudação desta Casa aos ilustres homenageados agraciados, nesta manhã, com a
Medalha do Mérito Eleitoral do Amazonas, a mais alta comenda desta Corte.
Confesso que quando recebi o convite refleti sobre a necessidade de nós, seres
humanos, termos de dizer o que não precisaria ser dito. De manifestarmos em alto e bom
som o que já está claramente evidenciado. De nos perdermos em palavras quando
deveríamos nos desdobrar em ações.
Entretanto, quando me remeto à literatura, deparo-me com uma frase da escritora Clarice
Lispector que me faz refletir "o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar".
O que afirmarei, ao longo deste discurso, não irá além do "óbvio", do que já é sabido.
Porém, precisa ser dito para que a sociedade compreenda que nunca é demais prestar
reconhecimento a quem realmente, por suas ações, por suas lutas cotidianas, merece
recebê-lo.
Esta medalha traduz um sentimento de reconhecimento, desta Corte Eleitoral, para com
pessoas comprometidas com a gestão pública e, sobretudo, com a defesa do interesse
social.
É por isso, que com grande honra, faço questão de registrar os nomes dos agraciados e
de citar os feitos de cada um. Para tanto, peço licença para rememorar momentos do
pleito passado.
A tarefa era árdua e complexa. Desempenhá-la sozinho, além de insano, constituiria um
erro irreparável. Foi dada a largada. Os ânimos estavam exaltados. Era preciso manter a
ordem. Nesse cenário, que prometia ser tumultuado, a Direção do TRE do Amazonas,
bastante atenta, percebeu a necessidade de distribuir, com outras instituições do Estado,
a difícil tarefa de executar um pleito.
Colocou-se em prática, então, um projeto anunciado pelo Desembargador Pascarelli,
quando de sua posse junto a este Tribunal. Institui-se o Gabinete de Gestão integrada,
uma ação conjunta entre Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral (MPE), Policia
Federal (PF), Polícia Militar (PM), Policia Civil, Forças Armadas, Superintendência
Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e o Instituto Municipal de Engenharia e
Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).
Quero aqui destacar o importante papel desempenhado pelo Ministério Público Estadual,
na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, Dr. Francisco das Chagas Santiago Cruz
que, no exercício de suas competências constitucionais, e mesmo diante da falta de
promotores para atender as demandas cotidianas, priorizou as eleições, mobilizando todo
o aparato do Ministério Público em prol da Justiça Eleitoral do Amazonas.
Não poderia deixar de mencionar seu grande feito com a criação da Central de
Atendimento ao Público (CAP) do Ministério Público. Naquela ocasião, uma equipe de
servidores ficou à disposição da Justiça Eleitoral, desde às 8 horas da manhã para
receber, registrar e apurar denúncias de eleitores, seja na capital, seja no interior
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Propaganda irregular, compra de votos, transporte ilegal de eleitores, conduta agressiva
de fiscais, coação de eleitores por parte de candidatos são exemplos das mais variadas
denúncias levadas ao conhecimento do Ministério Público Estadual e que foram
prontamente investigadas.
Vossa Excelência, Dr. Francisco Cruz, realizou um ótimo trabalho na capital, e também o
fez no interior, pois através daquela Central o Ministério Público se fez mais do que
presente durante o pleito e as denúncias que aconteciam nos diversos municípios mais
longínquos puderam ser imediatamente encaminhadas para os Promotores que atuavam
perante às Zonas Eleitorais, para a Polícia Militar e, a depender do caso, para a Polícia
Federal, o que contribuiu sobremaneira não só para a celeridade na apuração mas
principalmente para inibir a atuação daqueles que não estavam comprometidos com a
Democracia. A Vossa Excelência, parabéns e muito obrigado em nome do TRE do
Amazonas.
Devo registrar os agradecimentos, em nome desta Corte, ao Excelentíssimo Secretário
de Estado e Chefe da Casa Civil, Dr. Raul Armonia Zaidan. Bastaria a Vossa Excelência
cumprir o seu dever, porém, foi além. Todas as solicitações desta Corte, encaminhadas
ao Governo do Estado para cumprimento e realização das Eleições, foram priorizadas por
Vossa Excelência, o que denota profundo comprometimento com o trabalho, com a
sociedade e com a democracia. Vossa Excelência é exemplo de homem público, e digo
isso não só pela atenção dedicada a Justiça Eleitoral, mas também pela forma humana,
competente e responsável com que realiza seu trabalho. Receba Vossa Excelência nosso
muitíssimo obrigado. Meus parabéns!
Quero aqui também render minhas homenagens ao Excelentíssimo Senhor Dr. Wesley
Sirlan Lima de Aguiar, que garantiu a mobilidade necessária para que o eleitor pudesse
se deslocar para o local de votação fazendo uso do transporte público gratuito. Vossa
Excelência, Dr. Wesley, não mediu esforços para disponibilizar à sociedade o transporte
público com o máximo de sua frota circulando nas ruas de Manaus, o que também
contribuiu — e muito - para que a eleição passada fosse um estrondoso sucesso. Saiba o
Senhor que a Justiça Eleitoral reconhece e sempre reconhecerá o grande trabalho
realizado por Vossa Excelência. Meus parabéns!
Devo aqui enaltecer o profícuo papel desempenhado pela Polícia Federal, através de sua
Excelência o Doutor Sérgio Fontes, no decorrer de todo o pleito. Sempre muito atencioso,
o Dr. Sérgio Fontes não mediu esforços para atender às solicitações do Excelentíssimo
Presidente deste Tribunal, disponibilizando um grande efetivo de agentes para a garantia
do livre exercício do voto e a prevalência da vontade do eleitor. Todos nós sabemos que
durante um pleito é grande a quantidade de denúncias e reclamações que chegam ao
conhecimento da Justiça Eleitoral, tanto na Capital como no Interior. Mas graças ao
trabalho realizado pela Polícia Federal, através de seus diligentes e competentes agentes
sob a liderança do Doutor Sérgio Fontes, todas essas reclamações e denúncias
mereceram a devida atenção e, mais importante, de forma célere. Que todos saibam que
registros como este precisam ser divulgados, para certificar a relação inatacável que a
Policia Federal mantém com a Justiça Eleitoral do Amazonas, pautada na reciprocidade,
disponibilidade e acatamento. Quero agradecer e parabenizar em nome de todo o TRE do
Amazonas o Dr. Sérgio Fontes, aqui representado pelo Delegado de Polícia Federal, Dr.
Josafá Batista Reis. Muito obrigado.
E veio o primeiro turno. Um grande sucesso. Tudo saiu como planejado, à exceção de
toneladas de santinhos que foram despejados nas ruas, em total desrespeito às normas
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ambientais. Ficou claro que algo deveria ser feito. Uma medida mais enérgica fez-se
necessária. Criou-se, então, a exemplo do Gabinete de Gestão Integrada, o Gabinete de
Combate à Boca de Uma e Poluição Ambiental. O Desembargador Flávio Pascarelli
solicitou ao Dr. Jorsenildo Dourado um projeto e um plano de ação para coibir o dano ao
meio ambiente. No dia seguinte o magistrado apresentou um projeto contendo a
aplicação da Lei Ambiental para o caso específico, onde em caso de infração a
responsabilidade recairia sobre o candidato. Manaus, no dia do segundo turno das
eleições de 2012 amanheceu totalmente livre do lixo eleitoral e assim permaneceu até o
final da votação. Tal prática, tal inovação, rendeu aos magistrados Flávio Pascarelli e
Jorsenildo Dourado a 1° menção honrosa do Prémio lnnovare, além da recomendação da
boa prática para todo o país. Iniciativas como merecem elogios e aplausos. Receba
Vossa Excelência, Doutor Jorsenildo Dourado, nossos agradecimentos. Parabéns.
Agradeço igualmente ao Dr. Flávio Henrique Albuquerque de Freiras, Juiz Auxiliar da
Presidência deste Tribunal, pelo esforço que despendeu para cumprir, como de fato
cumpriu com admirável proficiência o seu dever funcional, atendendo, com celeridade e
presteza as determinações emanadas da Presidência desta Corte, comportamento
inteiramente consentâneo com a dinâmica do processo eleitoral A Vossa Excelência, os
agradecimentos e os parabéns dessa Corte Eleitoral.
Registro, também, meus sinceros agradecimentos à Policia Militar do Estado do
Amazonas, na pessoa do seu Comandante Geral, o Coronel Almir David Barbosa, em
nome de quem parabenizo os demais agraciados com a comenda, o Coronel Moisés
Cardoso de Souza e o Tenente-Coronel Marcus James Frota. Os senhores são, sem
sombra de dúvida, os responsáveis pela preservação da ordem. Apenas para que os
presentes tenham ciência, permito-me compartilhar alguns números: Para a operação nas
eleições, a PM contou com 1.374 policias na capital. No interior, esse número subiu para
2.729, com um efetivo extra de 186 homens.
No entanto, sei - e por isso faço questão de destacar -, que manter a paz social, durante
um período tão acalorado como uma eleição, só foi possível, mais uma vez, devido à
união das forças de Segurança Pública. As polícias e demais órgãos de segurança
pública trabalharam dedicadamente para cessar toda e qualquer conduta que pudesse
prejudicar as eleições. Aos senhores, muito obrigado e parabéns!
Enfim, o resultado dessa força-tarefa não poderia ser outro. A eleição municipal foi muito
bem sucedida. O papel desempenhado pelos órgãos envolvidos, além de manter a lisura
e a serenidade durante o pleito, permitiu, acima de tudo, o livre exercício do voto e que a
vontade do povo não só fosse como venha a ser respeitada, cessando, inibindo ou
mesmo apurando, para providências posteriores, a influência, no pleito, de terceiros não
comprometidos com a democracia, prática nociva que interfere na vontade do eleitor.
Quero aqui dizer que as homenagens que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
presta anualmente não se resumem tão somente a uma mera tradição institucional. Mais
que isso, quer o tribunal maior aproximação com a sociedade e com aqueles que
compartilham um sonho: o sonho de colaborarmos efetivamente para uma sociedade
cada dia mais democrática. Para gestões cada vez mais comprometidas com a
população. Um sonho que o tempo não leva ou dilui.
Ninguém consegue viver sem o convívio de seus pares, sem respeitar e ser respeitado no
seu meio social, sem que o seu valor seja colocado a serviço do outro, e que as suas
fraquezas possam ser minimizadas pelo apoio de seus semelhantes.
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E nós, que exercemos uma função pública, abraçamos, especialmente, essa missão de
servir à coletividade. Até como um sacerdócio, temos por obrigação ajudar na formação e
no fortalecimento da cidadania, contribuindo para minimizar os graves problemas sociais
do nosso Pais, através de um trabalho ético, digno e abnegado.
Sei que homenagem como esta, ao lado da felicidade que toma conta de quem a recebe,
provoca, por vezes, indagações sobre as razões e causas respectivas, pois o
comportamento profissional com que desempenham suas atividades, lhes faz pensar ser
mero e simples cumprimento de um dever. E se isto ocorre, é justa a homenagem pela
qualidade elevada de cada um dos agraciados, cuja cultura cívica, jurídica e política,
muitas vezes não lhes permite se darem conta de quanto o seu trabalho, a sua dedicação
e atitudes são efetivamente importantes para o aprimoramento da sociedade em que
vivem, e consequentemente, para melhoria de vida de nossos concidadãos.
Justo por se dar conta da importância do trabalho competente desenvolvido por Vossas
Excelências, e de que o mesmo resulta de uma real consciência cidadã, desinteressada,
desvinculada de qualquer expectativa de reconhecimento ou gratidão, é que este Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas fez questão, para registrar na história dele, de
Vossas Excelências, e de cada um de nós, de outorgar-lhes a Medalha do Mérito Eleitoral
do Amazonas.
Como disse Ramalho Ortigão, escritor português: "Ninguém é grande nem pequeno neste
mundo pela vida que leva, pomposa ou obscura. A categoria em que temos de classificar
a importância dos homens e das mulheres deduz-se do valor dos atos que praticam, das
ideias que defendem, dos sentimentos e serviços que oferecem aos seus semelhantes".
Meus caros homenageados, com estas palavras, registro o apreço desta Corte Eleitoral e
de todos os que ela representa a tudo quanto cada um de vós tem realizado, com
independência de caráter, isenção, continuidade, credibilidade e responsabilidade,
fazendo-se, desta forma, merecedores de nossa admiração, estima e grande
consideração por entregarem as suas vidas profissionais na busca do aprimoramento da
nossa sociedade, crentes, eu sei, de que ainda alcançaremos uma sociedade mais justa,
fraterna e sem discriminações.
Meus Parabéns e Muito Obrigado!"

Em seguida, o procurador Francisco Cruz, agradeceu, em nome dos agraciados, as
palavras proferidas pelo juiz Délcio Santos, bem como a comenda recebida.
Na sequência, o senhor Arthur Neto, prefeito de Manaus, parabenizou todos os
agraciados pela homenagem e destacou que os serviços de cada um deles foi essencial
para que o pleito transcorresse com tranquilidade e segurança.
O Presidente Flávio Humberto Pascarelli Lopes salientou que o TRE/AM sentia-se
orgulhoso pela entrega da comenda. Parabenizou os agraciados e encerrou a sessão
agradecendo a presença de todos.
E, para constar, eu, Hugo César Lindolfo Gomes (
Secretário Judiciário lavrei a presente ata.
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