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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 30 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) e CLEYTON GOMES DA SILVA (representando Agência Estadual
de Meio Ambiente – CPRH). Ausente VIP VIGILÂNCIA LTDA. Registro a participação de comissão de
trabalhadores. Com a palavra, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, fez breve relato sobre o que foi tratado na
reunião de mediação anterior, lembrando que houve o reconhecimento de direito ao pagamento de reajuste/2019 e
também ao pagamento do remanescente do TAC 01. Na sequência, informou que elaborou o relatório referente ao
reajuste/2019 e enviou para a Coordenadora de Gestão, que por sua vez enviou para o Jurídico da CPRH. O Jurídico
da CPRH sugeriu o envio para a SAD para que esta autorizasse o pagamento. Assim procedeu a CPRH e aguarda
autorização da SAD (processo de pedido de reajuste n. 0031000036.001916/2019-11). Com a palavra, a Sra. Adriana
Lemos, representando SINDESV-PE, registrou que o processo já havia sido enviado para a SAD e devolvido por esta
em razão de entendimento de que a competência seria da própria CPRH, por ser referente a contrato já encerrado.
Com a palavra, dando continuidade, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, informou que com relação ao
pagamento do valor remanescente do TAC 01, esclareceu que o valor já estava empenhado e elaborou o relatório,
baseado no e-Fisco, com os valores não repassados. Enviou o relatório para a Coordenadora de Gestão que, por sua
vez, enviou o processo à gestora do contrato para revisão do levantamento. Assim, esclareceu que aguarda as
respostas. Reiterou que serão necessárias notas fiscais a serem enviadas pela empresa VIP VIGILÂNCIA
LTDA. Indagou à representante do Sindicato se seria necessária a realização de nova Assembleia com os vigilantes.
Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, informou que já houve Assembleia com os
trabalhadores anteriormente para tratar do assunto e que foi elaborada Ata. Afirmou que o Sindicato está à disposição
da CPRH. Solicitou registro em Ata de pedido de urgência na análise pela SAD, bem como na análise pela gestora do
contrato para que possam ser viabilizados os pagamentos aos vigilantes. Informou que o Sindicato oficiará a SAD e a
CPRH para reforçar o pedido de urgência. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião
para o dia 12/07/2021, às 14h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. A presente Ata será
enviada aos e-mails indicados para comunicação. Caso seja necessário, o Sr. Cleyton se manifestará por e-mail sobre
possível remarcação ou antecipação da reunião. 

Recife, 30 de junho de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 30/06/2021, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.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
16484721 e o código CRC 3F25E1D9.
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