
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
SUBCOMITÊ SIGEO-JT 

 

A ata assinada pelos membros do Subcomitê e participantes, conforme Resolução GP nº148, de 6 de agosto de 2020, se encontra no 
ePad 33060/21 
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ SIGEO-JT 
*Resolução TRT3 GP 190, de 15 de abril de 2021 

 

Unidade: Subcomitê SIGEO-JT   Local:   Plataforma Google meet. 

Data:        15/09/2021   Horário: 14:00h 

 

Pauta: Acompanhamento do desenvolvimento, testes, homologações e implantação dos sistemas 

que compõem o Projeto SIGEO-JT.  

Anexo: Slides da apresentação. 
 

Membros: 

Sandra Pimentel Mendes    Diretoria-Geral 

Carlos Athayde Valadares    Diretoria de Administração 

Gilberto Atman Picardi Faria   Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Marília Souza Diniz Alves    Diretoria de Orçamento e Finanças 

Luciana Lopes Gontijo de Amorim  Secretaria de Liquidação e Pagamento de Despesas 

Walter Augusto de Matos   Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade 

 

Participantes: 

André Luiz Morais Mascarenhas   Diretoria-Geral 

Luciana Correa Cruz Hahne   Diretoria de Orçamento e Finanças 

Lucilene Magalhães P. de Carvalho  Diretoria de Orçamento e Finanças 

Amanda Jacinto D’Agostini   Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade 

Leonardo Mattos Figueiredo   Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade 
 

ATA 

A Diretora de Orçamento e Finanças iniciou a reunião apresentando a pauta, na sequência, foi 

tratado sobreo o fluxo de demandas de correção e melhorias nos sistemas do SIGEO executado no 

Tribunal. Também relatou sobre as demandas e exigências por parte da CSAN/CSJT. Passando a 

situação dos servidores de TI alocados no programa SIGEO-JT, relatou a percepção dos mesmos 

que sua participação enseja prejuízo na carreira. A Diretora ressaltou a relevância da participação 

do técnico de TI da 3ª Região – Rafael Gonçalves Sampaio no grupo de desenvolvimento do 

sistema. Passou a relatar as ações adotadas para recuperação dos dados perdidos em decorrência 

do incidente de descontinuidade de dados na base do TST e na sequência abordou as atividades 

do mês e dos atendimentos, seguido das capacitações de servidores e magistrados de outros 

regionais ofertadas a pedido do CSJT. A servidora Lucilene relatou da confecção de vídeos tutoriais 

para usuários do sistema Diárias realizado em conjunto com servidores do TST. Marília relatou ações 

de treinamento em ESocial realizados por servidores. O Secretário de Planejamento e Execução 

Orçamentária e Contabilidade tratou de questionamento da prestação de informações no ESocial 

acerca do pagamento de precatórios. A Diretora de Orçamento e Finanças relatou o trabalho de 

análise e verificação dos relatórios do SIGEO-JT pelos servidores da SEPEOC e as solicitações de 

tratamento dos problemas identificados. Marília lembrou que foi homologada nova versão do AJ/JT 

ainda não foi colocada em produção. Esgotados os assuntos da Pauta, foi encerrada a reunião. 


