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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.101023/2021-98 (SM000990/2021)

SOLICITANTE: SINDICATO EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE
(SINDESV/PE)

CONVIDADOS: ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e SINDICATO DAS EMPRESAS
DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Aos 27 dias do mês de maio 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: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE), Aline de Melo
Oliveira (advogada de ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA) e Gilsomar Maranhão da Silva (preposto
da ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA). Com a palavra, o Sr. Cassiano Souza, Presidente do
SINDESV/PE, informou que a empresa cumpriu  o estabelecido na reunião passada, pagando salários reajustados.
Com a palavra, a Mediadora indagou sobre o pagamento de retroativos. Com a palavra, a Sra. Aline Melo,
representando a empresa, informou que os salários dos vigilantes passaram a ser pagos com reajuste da CCT em
todos os contratos da empresa. Afirmou que nos contratos com EMPREL, JUCEPE, RECIPREV e SEBRAE os
retroativos do reajuste (janeiro, fevereiro e março/2021) foi pago na folha de abril/2021 (paga em maio/2021). Com
relação aos demais contratos, afirmou que os retroativos serão pagos na folha de junho/2021 (a ser paga em
julho/2021). Dando continuidade, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, indagou acerca dos descontos
realizados referentes aos dias de reciclagem. Com a palavra, o Sr. Cassiano Souza, Presidente do SINDESV/PE,
informou que os descontos foram de salários e vale alimentação. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando a
empresa, lembrou que o prazo estabelecido na Ata de mediação anterior foi de 45 dias para apuração. Afirmou que o
levantamento está sendo realizado para verificar se houve ou não os descontos e que a empresa desconhece a
realização de tais descontos. Após indagação da Mediadora acerca do item referente ao pagamento de intervalo
intrajornada, tratado na reunião anterior, a Sra. Aline Melo, representando a empresa, informou que em todos os postos
há rendeiros. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 14/06/2021, às 14h,
por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para comunicação. 

Recife, 27 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 27/05/2021, às 15:13, 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
15248063 e o código CRC 03B27620.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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