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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 16 dias do mês de agosto de 2021, às 15h, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início a reunião de
mediação com a par�cipação 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) e CLEYTON GOMES DA SILVA (representando Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH). Ausente VIP
VIGILÂNCIA LTDA. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que enviou O�cio ao e-mail da
Sra. Ermínio (CPRH) contendo os cálculos com valores proporcionais a serem pagos a cada vigilante. Com a
palavra, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, informou que o processo havia sido enviado ao setor jurídico
para que fosse elaborado termo de cessão. Ocorre que foi iden�ficado que o termo de cessão já constava no
processo de pagamento do TAC 01 (pago parcialmente). Assim, a Sra. Ermínia solicitou informações sobre os
valores proporcionais a serem pagos a cada vigilante, e o Sindicato profissional enviou. Após indagação, o Sr.
Cleyton Gomes esclareceu que há necessidade de autorização pelo Presidente da CPRH. Afirmou que com a
autorização, poderá ser repassado ao Sindicato o valor respec�vo, pois o valor já está orçado e liquidado. Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional indagou sobre o andamento do processo referente ao pedido de
reajuste. Com a palavra, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, informou que o processo se encontra na
Presidência da CPRH. Confirmou que o Sindicato protocolou O�cio n. 22, com pedido de urgência na tramitação.
Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional reiterou o pedido de urgência na tramitação do referido
processo. Com a palavra, a Mediadora também solicitou urgência na tramitação, visto que os recursos dos dois
processos serão fundamentais para pagamento de verbas rescisórias dos vigilantes. Esclareceu que a empresa já
cedeu o crédito em favor dos vigilantes. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE,
solicitou registro em Ata de que o Sindicato já realizou todos os procedimentos que eram de sua
responsabilidade e que a solução depende de trâmites da CPRH. Após debates, os interessados concordaram
com a remarcação da reunião para o dia 27/08/2021, às 15h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá
o mesmo. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. Caso seja necessário antecipar
ou adiar a reunião, as comunicações serão feitas por e-mail. 
 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 16/08/2021, às 16:29, 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
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17786713 e o código CRC 8AB5E26D.
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