
 
ATA DA 1 ª REUNIÃO DE 2021 

 
Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus do TRT da 19ª Região 

 
 

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região                                                          
 

REUNIÃO INICIAL 
Data: 27/05/2021 Horário: 14:30 horas Local: sala virtual da Presidência 

do TRT19 - Plataforma Zoom 
Participantes: 
João Leite de Arruda Alencar, Desembargador do TRT 19___________________________________________ 

Pedro Inácio da Silva, Desembargador do TRT 19_________________________________________________ 

Carolina Bertrand Oliveira Rodrigues, Juíza Titular da VT Palmeira dos Índios__________________________ 

Fernando Antônio da Silva Falcão, Juiz Titular da 1ª VT de Arapiraca_________________________________ 

Henrique Costa Cavalcante, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Santana do Ipanema_____________________ 

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação________________________  

Henrique Cardoso Mesquita Mello, Secretário de Orçamento e Finanças_______________________________ 

Diego Chendes Dias Gomes, servidor da Secretaria de Gestão Estratégica ______________________________ 

Arnóbio José Reis de Araújo, Diretor de Secretaria da 7ª Vara do Trabalho de Maceió_____________________  

Raoni de Mattos Santos, Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Santana do Ipanema________________ 

Marcos Antônio Apolônio da Silva, servidor da Diretoria Geral ______________________________________ 

Objetivo: 
- apresentar e aprovar as atualizações do PAC 2021; 

- apresentar o índice de execução orçamentária do TRT 19ª Região no exercício de 2021; 

- apresentar relatório de evolução de restos a pagar.  

Discussão da Pauta. 
 

A reunião foi aberta às 14:30 horas, pelo Desembargador João Leite, justificada a ausência do Desembargador 

Laerte Neves de Souza, em razão de gozo de férias e da Diretora-Geral, Mary Lidian de Lima Ferraz, por 

motivo de licença para tratamento de saúde. Iniciados os trabalhos o servidor Marcos Apolonio fez a 

apresentação aos presentes das alterações realizadas no Plano de Contratações de 2021, tendo em vista que o 

PAC é elaborado no exercício anterior com base nas necessidades identificadas à época e sofrem variações 

qualitativas e quantitativas diante de novas demandas que surgem no exercício da execução orçamentária, como 

a continuidade da pandemia. Assim, foram trazidas aos participantes as mudanças promovidas no PAC 2021, 

por cada centro de custo, suas motivações, bem como a apresentação de um gráfico para visualização da 

distribuição da dotação orçamentária entre os centros de custos, ficando demonstrado que em 2021 a 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos, a Coordenadoria de Polícia Judicial e a Secretaria de Tecnologia da 

Informação são as unidades responsáveis por maior parte da execução do orçamento no grupo de ação de 

atividades. O Exmo. Desembargador João Leite solicitou um esclarecimento acerca dos 11 centros de custos 

estarem localizados somente na área administrativa. O Secretário da SETIC informou a gestão dos gastos é que 



fica na área administrativa, mas as necessidades atendem área meio e área fim. O Exmo. Juiz Fernando Falcão 

perguntou se há cálculo do impacto da redução de custos com a pandemia. O servidor Marcos Apolonio 

informou que as contratações impactadas pela pandemia são acompanhadas mensalmente pelas unidades e, 

havendo redução de gastos, esses recursos são remanejados para outras demandas. Em seguida, foi apresentado 

pelo Secretário da SOF o percentual de execução orçamentária do TRT da 19ª Região com dados atualizados 

extraídos do SIGEO até maio/2021. Salientou que este Regional tem um histórico excelente de execução 

orçamentária. Também apresentou o relatório de acompanhamento de restos a pagar deste Regional  desde 2017 

até o presente exercício financeiro. O Exmo. Juiz Fernando Falcão solicitou informações acerca da priorização 

das obras no Tribunal. Em resposta o servidor Marcos Apolonio informou que foi formalizado o Plano de Obras 

e que como reflexo já foi incluído no PAC 2021 a previsão de valor para contratação do projeto para construção 

da VT de Arapiraca/AL. A Exma. Juíza Carolina Bertrand solicitou informação acerca da previsão para 

gravação das audiências e se essa ação estava contemplada no PAC 2021. O Diretor da SETIC relatou que a 

compra de equipamentos para armazenamento de arquivos das gravações de audiências será objeto de inclusão 

no PAC 2022, deixando consignado que a gravação de audiências deverá ser objeto de normatização pela 

Corregedoria Regional. Ao término da apresentação, foi aprovada a atualização do PAC 2021, que deverá ser 

publicada no sítio eletrônico do Tribunal. Às 15:40 horas a reunião foi encerrada pelo Exmo. Desembargador 

João Leite. 

Ata elaborada por: Data: 27/05/2021 

Marcos Antonio Apolonio da Silva 
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