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Roberta Mariz e Cleyton Silva

Francisco Wildo preside última sessão 
do Conselho de Administração e Pleno

Nova mesa diretora toma posse hoje

de Abril8
QUARTA

Suelton Rafael de Melo Vilela
Subsecretaria de Pessoal
Alexandre Pereira de Lima Neto
Subsecretaria de Pessoal
Jorge Alberto Gonçalves Cavalcanti
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
José Calazans Callou Neto
Subsecretaria de Apoio Especial
Marcus Antônio de Lima Reis
Subsecretaria de Recursos
Thiago José Ferreira Melquíades
Subsecretaria do Plenário
Raquel Priscila Firmino Quirino
Digitalização
Osmário Calisto
Jardinagem

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

A

Jantar Aniversariantes

nova mesa diretora do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5, 

composta pelos desembargadores fede-
rais Marcelo Navarro (presidente), Roberto 
Machado (vice-presidente) e Fernando 
Braga (corregedor), tomará posse hoje, a 
partir das 17h, no Pleno do TRF5. A so-
lenidade de posse será conduzida pelo 
atual presidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, que se despedirá 
do cargo, na ocasião. Os novos dirigentes 
do TRF5 serão saudados pelo desembar-
gador federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, em nome da Corte; pelo jurista José 
Paulo Cavalcanti Filho, em nome da classe 
dos advogados; e pelo procurador regional 
da República Francisco Chaves Neto, em 
nome do Ministério Público Federal. 

Contratos garantem mais recursos para o TRF5

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, se despede, hoje, da Pre-
sidência da Corte. Às 9h, o ma-
gistrado participa da sua última 
reunião como presidente do Con-
selho de Administração do TRF5. 

A partir das 14h, ele ocupa a 
bancada central do auditório do 
Pleno, onde conduzirá os tra-
balhos do colegiado. A reunião 
antecede a posse da nova mesa 
diretora, cuja solenidade será 
realizada às 17h, no auditório do 
Pleno.

A nova mesa diretora do Tribunal, 
que toma posse nesta quarta-
-feira (8), terá garantido um apor-
te de recursos financeiros, através 
de contratos celebrados entre 
o presidente do TRF5, Francisco 
Wildo, juntamente com os pre-
sidentes do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e dos demais TRFs, 
a Caixa Econômica Federal e o 

O Núcleo de Cerimonial do TRF5 
informa que ainda há senhas dis-
poníveis para o jantar de adesão 
no qual os desembargadores fe-
derais Marcelo Navarro, Roberto 
Machado e Fernando Braga irão 
comemorar as suas posses como 
presidente, vice-presidente e cor-
regedor do TRF5, respectivamente. 
O evento será realizado hoje (8), 
no Arcádia Boa Viagem (Av. Boa 
Viagem, 802), a partir das 20h, 
logo após a solenidade de posse 
da nova mesa diretora. Interessa-
dos em aderir ao evento devem 
entrar em contato com o Núcleo 
de Cerimonial do TRF5, por meio 
do telefone: (81) 3425.9020.

Banco do Brasil. Para o TRF5, os 
recursos são na ordem de R$ 59 
milhões, destinados a viabilizar, 
pelos próximos cinco anos, con-
dições para aquisição de bens, 
contratação de serviços e reali-
zação de obras, voltadas para a 
modernização da Justiça Federal 
e a melhoria da prestação jurisdi-
cional.

Despedida - Servidores se despedem da Vice-Presidência do TRF5


