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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 23 dias do mês de junho 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), Aline de Melo Oliveira (advogada de ALFORGE SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA) e Gilsomar Maranhão da Silva (preposto da ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA). Trata-se de nova remarcação. Após indagação da Mediadora, a Sra. Adriana Lemos, representando
SINDESV/PE, informou que enviou o e-mail com o documento no dia 16/06/2021. Ocorre que nem a Mediadora e
nem o Sr. Gilsomar receberam, razão pela qual foi solicitado o reenvio durante a reunião. Com a palavra, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, reenviou o e-mail e esclareceu que os vigilantes não estão recebendo
os contracheques e que não enviaram os contracheques ao Sindicato por medo de alguma punição. Afirmou que
anexou ao e-mail apenas um contracheque. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança
Patrimonial Ltda, informou que o contracheque apresentado é referente ao ano de 2018 e que o dia de reciclagem está
constando em vencimentos e não em descontos. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE,
afirmou que ocorrem os descontos de dias de salários, vale-alimentação e vale transporte referentes aos dias de curso
de reciclagem. Afirmou, ainda, que os descontos acontecem diretamente nos saldos do cartão VEM e do cartão
alimentação. Esclareceu que não teve acesso a contracheques atualizados porque a empresa não está fornecendo aos
empregados. Afirmou que o Sindicato recebe reclamações constantes sobre a empresa Alforge e que os descontos
sempre acontecem no mês seguinte à reciclagem. Com a palavra, o Sr. Com a palavra, a Sra. Aline Melo,
representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, afirmou que a empresa não reconhece desconto.Com a palavra, o
Sr.  Gilsomar Maranhão, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, informou que os supervisores estão
entregando os contracheques. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que os
contracheques não estão chegando aos postos. Registrou que há atraso grande na entrega de contracheques, razão
pela qual os vigilantes têm dificuldades no atendimento em clínicas conveniadas ao Sindicato, pois precisam apresentar
o contracheque no ato da consulta. Com a palavra, o Sr.  Gilsomar Maranhão, representando Alforge Segurança
Patrimonial Ltda, reiterou que os contracheques estão sendo entregues aos supervisores para entregar aos
vigilantes. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, reiterou e ratificou
que não há descontos. Assim, solicitou o encerramento do procedimento de mediação.  Com a palavra, a Sra. Adriana
Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou que o processo seja enviado à Seção de Fiscalização, para apuração.
Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e encaminha-se o processo ao setor competente. 

Recife, 23 de junho de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 23/06/2021, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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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
16453878 e o código CRC 0ADD9F1F.

Referência: Processo nº 13623.101023/2021-98. SEI nº 16453878

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

