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Aniversariantes

TRF5 doa 15 violinos para orquestra infantil 

Rogério Fialho se reúne com diretores 
de Foro e de Secretarias Administrativas

Edilson Nobre

CG-PRIM

Juíza Federal 
Niliane Meira Lima 
SJCE – Fortaleza

Juiz Federal Marcos Antônio 
Mendes de Araujo Filho 

SJPE – Caruaru

Helena Célia Braga Moura
Tecnologia da Informação

19 de dezembro (sábado)

Juiz Federal Bruno 
Leonardo Câmara Carrá 

Diretor SJCE – Turma Re-
cursal – Fortaleza

Juiz Federal 
Bruno Teixeira de Paiva 

Corregedoria-Regional do 
TRF5

Luiz Gustavo Cabral Gaspar de Oliveira
Divisão de Material e Patrimônio

Valfrido Batista Santiago Júnior
Secretaria Judiciária

Bruno César de Sena Serrano
Informática

20 de dezembro (domingo)
Manoel Gomes da Silva Quintiliano
Subsecretaria de Apoio Especial

Ana Cynara e Silva dos Anjos
Subsecretaria de Precatórios

Lorena Guimarães Tavares de Andrade
Divisão da 2ª Turma

José Pedro de Alcântara Neto
Vigilância

Avisos das Turmas

a última reunião 
de 2015, reali-

zada ontem (17), o 
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho, rece-
beu os diretores de 
Foro das seis seções 
judiciárias vinculadas 
e os respectivos di-
retores administrativos. Também 
estiveram presentes o juiz fede-
ral Leonardo Resende, auxiliar 
da Presidência; as diretoras das 
secretarias Administrativa e Judi-
ciária, Sorária Caio e Telma Motta; 

e os diretores das Subsecretarias 
de Orçamento e Finanças, Pessoal, 
Controle Interno e Apoio Especial, 
respectivamente, Sebastião Cam-
pelo, Onaldo Mangueira, Sídia 
Lima e o general Nilson Ananias. 

Um acorde para a inclusão so-
cial. Ontem (17), o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, realizou a 
doação de 15 violinos do tipo ¾, 
tamanho ideal para crianças, para 
uma orquestra infantil formada 
por 36 alunos das escolas Pedro 
Augusto e Nossa Senhora do 

Pilar, ambas no Recife, sendo esta 
última localizada nas imediações 
do TRF5. Os instrumentos foram 
adquiridos com recursos arreca-
dados com a venda de papel tritu-
rado para reciclagem, doado pelo 
TRF5, por meio do setor de Re-
prografia (Núcleo de Gestão Do-
cumental). “Eu sabia que uma das 

coisas mais importantes da 
minha gestão seria justa-
mente este projeto, que 
transforma lixo em cultura. 
Nos toca muito saber que, 
por meio da música, estas 
crianças poderão ter outras 
e melhores oportunidades”, 
frisou Fialho.

Pauta – Ao abrir a 
reunião, Rogério Fia-
lho falou sobre as 
perspectivas orça-
mentárias para 2016. 
“O cenário econômico 
para 2016 é grave. 
Será necessário fazer 
ajuste das contas e 
que os gastos sejam 
feitos dentro do or-
çamento”. Na pauta, 

além do contingenciamento, fo-
ram abordados outros assuntos 
como o Portal da Transparência e 
a implantação de sistemas, entre 
os quais o de Gestão Orçamentá-
ria 2016.

A Primeira e Terceira Turmas 
voltam a se reunir no dia 14 de 
janeiro de 2016, e não no dia 7 
de janeiro, primeiro dia após o 
fim do Recesso Forense. A de-
cisão foi tomada em razão do 
pouco tempo para a preparação 
dos processos para julgamento, 
devido ao Recesso.

O Comitê Gestor Regional para 
Implementação e Gestão da Políti-
ca Nacional de Atenção Prioritária 
e Orçamentária do Primeiro Grau 
de Jurisdição (CG-PRIM) solicita 
a colaboração dos magistrados 
e servidores para criação de um 
plano de ação para 2016, por meio 
de um diagnóstico da expressão do 
pensamento daqueles que atuam 
no front da Justiça Federal. Esta é a 
primeira ação do Comitê. Interes-
sados devem encaminhar suges-
tões, identificando os problemas e 
apontando soluções, por meio de 
formulário disponível no portal do 
TRF5 (www.trf5.jus.br/diagnostico-
-cg-prim). As propostas devem ser 
enviadas até o dia 18 de janeiro de 
2016. Em caso de dúvidas, enviar e-
-mail para primeirograu@trf5.jus.br.


