
 
ATA DA 1 ª REUNIÃO DE 2022 

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

 
 

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região                                                          
 

REUNIÃO INICIAL 
Data: 14/03/2022 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 Sousa, Desembargador do TRT19___________________________________________________ 

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

Mary Lidian de Lima Ferraz, Diretora-Geral______________________________________________________ 

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação________________________  

Victor Rezende Dorea, Secretário 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________________ 

Maria Verônica Torres Lopes Pereira, servidora da Secretária de Orçamento e Finanças___________________ 

Diego Chendes Dias Gomes, servidor da Secretaria de Gestão Estratégica______________________________ 

Lauriston Chaves de Farias Júnior, servidor da Secretaria de Gestão Estratégica_________________________ 

Marcos Antonio Apolonio da Silva, servidor da Diretoria Geral ______________________________________ 

 

Objetivo: 
- apresentar e aprovar as atualizações do PAC 2022; 

- apresentar o índice de execução orçamentária do TRT 19ª Região no exercício de 2022; 

- apresentar relatório de evolução de restos a pagar.  

Discussão da Pauta. 
 

A reunião foi aberta às 14:00 horas, pelo Desembargador-Presidente José Marcelo Vieira de Araújo, justificada 

a ausência do Dr. Fernando Antonio da Silva Falcão, em razão de realização de audiência. Iniciados os 

trabalhos a Diretora-Geral, Mary Lidian de Lima Ferraz fez a apresentação aos presentes das atualizações 

realizadas no Plano de Contratações de 2022, 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. Assim, foram trazidas aos participantes as 

mudanças promovidas no PAC 2022, 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 2022 a Coordenadoria de Manutenção e Projetos, a Coordenadoria de Polícia Judicial, a 

Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Administração são as unidades responsáveis por 

maior parte da execução do orçamento no Grupo de Ação de Atividades. O Secretário da SETIC informou que 

na atualização do PAC 2022 de sua unidade foram realizados alguns remanejamentos sem alterar o valor 

global, mas tem a necessidade de aquisição de materiais permanentes, a exemplo de storage para 

armazenamento e backup, visando o armazenamento de arquivos de áudio e vídeo das audiências e para 

melhorar a questão de segurança de TIC. Sendo assim, manteve alguns itens do PAC 2022 com valores 

reduzidos que precisam de acréscimo de dotação orçamentária. Em seguida, A Diretora-Geral apresentou o 

percentual de execução orçamentária do TRT da 19ª Região com dados atualizados extraídos do SIGEO, nesta 

data, salientando que este Regional tem um histórico excelente de execução orçamentária. Também apresentou 

o relatório de acompanhamento de restos a pagar deste Regional desde 2018 até o presente exercício financeiro. 

Por fim, a Diretora-Geral informou que este Tribunal em atendimento à Resolução CNJ nº 347/2020 concluiu a 

elaboração do Calendário de Licitações que irá contribuir na execução orçamentária. O Desembargador Pedro 

Inácio da Silva questionou como a Administração está tratando o impacto da inflação no orçamento deste 

Regional. O servidor Marcos Apolonio informou que a Diretoria Geral fez uma reunião com os gestores dos 

centros de custos, no dia 11/03/2022, e solicitou que as unidades verifiquem a possibilidade antecipar o maior 

número de licitações para o 1º semestre deste exercício, visando minimizar esse impacto inflacionário. A 

servidora Maria Verônica Torres informou que para solicitar dotação orçamentária ao CSJT para o Grupo de 

Ação Atividades, este Regional tem que oferecer ao Conselho o mesmo valor de outro Grupo de Ação. Ao 

término da apresentação, foi aprovada a atualização do PAC 2022, que deverá ser publicada no sítio eletrônico 

do Tribunal. Às 14:50 horas a reunião foi encerrada pelo Exmo. Desembargador-Presidente José Marcelo 

Vieira de Araújo. 

 

Ata elaborada por: Data: 14/03/2022 

Marcos Antonio Apolonio da Silva 
 
 


	Ir para página 1

		2022-03-17T11:19:45-0300
	MARCOS ANTONIO APOLONIO DA SILVA


		2022-03-17T11:25:34-0300
	LAURISTON CHAVES DE FARIAS JÚNIOR


		2022-03-17T11:28:07-0300
	RAONI DE MATTOS SANTOS


		2022-03-17T11:40:40-0300
	MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ


		2022-03-17T11:52:43-0300
	MARIA VERÔNICA TORRES LOPES PEREIRA


		2022-03-17T13:06:15-0300
	MANOEL MESSIAS FEITOZA


		2022-03-17T14:14:38-0300
	LAERTE NEVES DE SOUZA


		2022-03-17T20:44:55-0300
	JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR


		2022-03-18T06:05:27-0300
	JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO


		2022-03-18T07:52:56-0300
	VICTOR REZENDE DOREA


		2022-03-18T08:23:33-0300
	ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAUJO


		2022-03-18T09:43:54-0300
	DIEGO CHENDES DIAS GOMES


		2022-03-18T15:36:10-0300
	PEDRO INÁCIO DA SILVA




