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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 19964.113336/2020-23 (SM003576/2020)

SOLICITANTE: 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

CONVIDADOS: VIP VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA e AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Aos 28 dias do mês de maio de 2021, às 10h30min, 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:
ADRIANA LEMOS DO AMARAL (dirigente sindical do SINDESV-PE), JOÃO FRANCISCO SERRA
MUNIZ (advogado de VIP VIGILÂNCIA LTDA) e CLEYTON GOMES DA SILVA (representando Agência
Estadual de Meio Ambiente – CPRH). Presente comissão de trabalhadores. Com a palavra, o Sr. Cleyton Gomes,
representando CPRH, fez breve retrospectiva sobre o tema tratado. Na sequência, informou que dos três reajustes
informados pela empresa, apenas um é devido (2019) pois os outros dois já foram pagos, um deles seguido por
desconto. Com relação ao Ofício encaminhado à SAD, informou que a referida Secretaria devolveu todos os
processos de reajustes de contratos já extintos, sob o argumento de que deverão ser pagos por meio de
indenização, já que o procedimento para pagamento de reajustes só é possível para contratos vigentes. Assim,
esclareceu que CPRH analisará e caso seja verificado que é devido, será realizado o pagamento. Afirmou que será
necessário que a empresa apresente fatura ou nota fiscal com o valor de reajuste devido para que o pagamento
possa ser realizado via Sindicato profissional. Com relação ao montante restante do contrato, informou que o
pagamento também deverá ocorrer por indenização, via Sindicato profissional, e que precisará de nota fiscal. Após
indagação da representante do Sindicato, informou que o pedido de reajuste está sendo analisado pela CPRH e que
será emitido parecer financeiro, bem como será apurado valor. Após indagação da representante do Sindicato, o Sr.
Cleyton se comprometeu a informar os valores após o final da apuração. Após debates, os interessados
concordaram com a remarcação da reunião para o dia 15/06/2021, às 10h30min, por videoconferência. O link de
acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. Por
fim, registro que o Sr. João Muniz, representando a empresa, teve problemas no aplicativo e não conseguiu falar ou
ouvir os demais participantes, mas a Mediadora esclareceu, por meio do chat, o que havia sido tratado na reunião
de hoje. 

Recife, 28 de maio de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 28/05/2021, às 12:33, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15803730 e o código CRC 27E32EFD.
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