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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSOS Nº 13623.100474/2021-16 (SM000535/2021) e 13623.100531/2021-59 (SM000615/2021)

SOLICITANTES: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,
TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE EMPRESAS
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E VIGILÂNCIA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO (SINDESV/PE) e SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS VIGILANTES DE
PETROLINA-PE (SINDIVIG/PE)

CONVIDADOS: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Aos 09 dias de abril de 2021, às 14h, por meio do Aplicativo Jitsi Meet, teve início a reunião de mediação com a
participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas:.JOÃO RODRIGUES FLORÊNCIO
(dirigente sindical do SINDESV/PE), LAECIO ANTÔNIO DE VASCONCELOS (Presidente do SINDIVIG-PE),
ANDRÉIA MARIA DOS SANTOS (representando MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA) e DOUGLAS LUIS
CARNEIRO DE SOUZA SANTOS (representando MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA). Ausente o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS). Trata-se de nova remarcação. Os representantes dos
dois Sindicatos informaram que os salários de janeiro/2021 e fevereiro/2021, bem como vale alimentação de
janeiro/2021 e fevereiro/2021 foram pagos diretamente pelo INSS. Informaram, ainda, que os salários de março/2021
e os vale alimentação de março/2021 foram pagos pela empresa Mandacaru. Apresentou ressalva de que os salários
de janeiro/2021 e fevereiro/2021 foram pagos com valores da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT/2018) sem
aplicação dos reajustes das CCT  dos anos seguintes. Assim, os vigilantes estariam sem reajuste desde janeiro/2018
até fevereiro/2021. Esclareceu que os salários de março/2021 foram pagos de acordo com a CCT/2021. Com a
palavra, a Sra. Andréia Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, discordou e informou que o reajuste não foi
pago apenas no ano de 2020 (salários pagos com valor da CCT/2019). Afirmou que a empresa aguarda liberação de
pagamento das repactuações para pagar as diferenças salariais. Afirmou que os salários do ano de 2019 foram pagos
de acordo com a CCT/2019. Com a palavra, o Sr. Laécio Vasconcelos, representando SINDIVIG/PE, solicitou que a
empresa realize levantamento para que sejam esclarecidas as informações trazidas pelos vigilantes. Com a palavra, o
Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, registrou o esforço da empresa para pagar os salários
e vale alimentação de março/2021 com recursos próprios, pois ainda aguarda o pagamento da fatura pelo INSS.  Com
a palavra, o Sr. João Rodrigues, representando SINDESV/PE, reconheceu o esforço da empresa e parabenizou.
Indagou se o retroativo será pago em única parcela e solicitou que seja feito dessa maneira. Solicitou definição de data
para pagamento. Com a palavra, a Sra. Andréia Santos, representando Mandacaru Vigilância, registrou que os
pagamentos de vale alimentação sempre foram realizados de acordo com os valores previstos nas Convenções
Coletivas de Trabalho vigentes no período. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância
Ltda, esclareceu que não pode afirmar o pagamento em parcela única, pois dependerá de como a repactuação será
paga pelo INSS. Complementando, a Sra. Andréia Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a
repactuação foi deferida e que a empresa fez o faturamento parcial, aguardando apenas o pagamento pelo INSS. Com
a palavra, o Sr. Laécio Vasconcelos, representando SINDIVIG/PE, indagou se após o recebimento da repactuação, a
empresa pagará imediatamente aos vigilantes. Com a palavra, o Sr. Sr. João Rodrigues, representando SINDESV/PE,
indagou se caso o valor pago pelo INSS a título de repactuação seja suficiente, os retroativos de diferenças salariais
serão pagos em parcela única. Indagou, caso o valor não seja suficiente, se o pagamento dos retroativos será realizado
aos vigilantes em duas parcelas. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda,
afirmou que a empresa fará esforço para que o pagamento seja realizado em no máximo duas parcelas. Afirmou,
ainda, que o pagamento aos vigilantes serão realizados 24h após o recebimento do recurso. Após debates, os
interessados concordaram com o encerramento do procedimento de mediação, com o compromisso de que a empresa
informará à Mediação e aos dois Sindicatos quando for realizado o pagamento dos retroativos de diferenças salariais.
Com a palavra, a Mediadora agradeceu o empenho dos participantes e do representante do INSS que participou deste



09/04/2021 SEI/ME - 14655505 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16590127&infra_sistema… 2/2

procedimento, na busca pela solução do problema aqui tratado. Com a palavra, o Sr. João Rodrigues agradeceu à
empresa, à Mediadora e ao SINDIVIG/PE. Por fim, o Sr. Douglas Santos agradeceu o bom relacionamento com os
Sindicatos e agradeceu à Mediadora. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 09/04/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14655505 e o código CRC 33A73F21.
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