
 
ATA DA 3 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: 1º/12/2021 Horário: 14:00 horas Local: sala virtual da Diretoria 

Geral do TRT19 - Plataforma 
Zoom 

Participantes: 
José Marcelo Vieira de Araújo, Desembargador-Presidente do TRT19 

João Leite de Arruda Alencar, Desembargador do TRT 19___________________________________________ 

Pedro Inácio da Silva, Desembargador do TRT 19_________________________________________________ 

Laerte Neves de Souza, 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_________________________________ 

Mary Lidian de Lima Ferraz, Diretora-Geral______________________________________________________ 

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 Antonio Apolonio da Silva, servidor da Diretoria Geral ______________________________________ 

Lauriston Chaves de Farias Júnior, Presidente da ASSTRA XIX_____________________________________ 

Victor Rezende Dória, Secretário de Gestão Estratégica ____________________________________________ 

Objetivo: 
- apresentar e aprovar a 3ª atualização do PAC 2021; 

- apresentar os índices de execução orçamentária do TRT 19ª Região no exercício de 2021; 

- apresentar relatório de evolução de restos a pagar dos últimos 5 anos.  

Discussão da Pauta. 
 

A reunião foi aberta às 14:00 horas, pelo Desembargador João Leite. Iniciados os trabalhos a Diretora-Geral 

Mary Lidian fez a apresentação aos presentes das mudanças promovidas na 3ª atualização do PAC 2021, por 

cada centro de custo, suas motivações, bem como a apresentação de uma tabela para visualização da 

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

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

Informação e a Secretaria Administrativa como as unidades responsáveis por maior parte da execução do 

orçamento no grupo de ação de atividades e que precisam de uma atenção especial pela Administração. 

Também foi apresentada uma planilha com a evolução dos remanejamentos desde os valores iniciais até a 3ª 



atualização do PAC 2021, por unidade e grupo de despesa. A Diretora-Geral ainda informou que sua unidade 

em conjunto com a Coordenadoria de Licitações está elaborando um calendário de licitações para o exercício de 

2022, visando auxiliar no planejamento e execução das contratações. O Secretário da SETIC questionou a 

informação constante no grupo permanente na tabela comparativa apresentada e foi informado que na semana 

passada foi realizada a  alteração do grupo permanente da SETIC com a inclusão de verba MGTI para aquisição 

de licenças VMWARE e será publicado o valor corrigido. Também informou que a participação em licitações 

nacionais ajudam em ganho de escala e que de forma geral as participações são positivas para este Tribunal. 

Quanto a execução contratual em sua unidade salientou que algumas contratações tem a previsão de entrega de 

produtos para o mês de dezembro/2021. Em seguida, foi apresentado pelo Secretário da SOF o percentual de 

execução orçamentária do TRT da 19ª Região, destacando cada grupo de ação: pessoal, benefícios e atividades 

em 2021. Também apresentou o relatório de acompanhamento de restos a pagar deste Regional, desde 2017 até 

o presente exercício financeiro e destacou.  Ao término da apresentação, foi aprovada a 3ª atualização do PAC 

2021, que deverá ser publicado no sítio eletrônico do Tribunal. Às 15:10 horas a reunião foi encerrada pelo 

Exmo. Desembargador João Leite. 

Ata elaborada por: Data: 1º/12/2021 

Marcos Antonio Apolonio da Silva 
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