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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 13623.102071/2021-01 (SM002079/2021)
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: ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR
EDUARDO CAMPOS - EMPETUR e ARENA PERNAMBUCO
 
Aos 17 de agosto de 2021, às 14h, 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), Mauro Sérgio Barbosa da Silva (dirigente sindical do SINDESVPE), Maikon Francisco
da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Gilsomar Maranhão da Silva
(representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda) e Osmar Henrique Ferreira e Silva de Azevedo Umbelino
(representando Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos - EMPETUR). Trata-se de
remarcação. Com a palavra, o Sr. Osmar Umbelino, representando EMPETUR, informou que o setor de contratos
emi�u duas notas técnicas (uma para cada contrato) com as seguintes informações, em síntese: o pedido de
repactuação referente ao ano de 2020 está sendo processado e analisado. Os pedidos de repactuação dos anos
de 2018 e 2019 foram analisados e indeferidos, com base em pareceres da Secretaria da Fazenda, em razão de
não ter sido comprovada a tempes�vidade dos pedidos. Na sequência, o Sr. Osmar Umbelino esclareceu que o
contrato administra�vo firmado entre EMPETUR e a empresa Alforge é diferente dos contratos de
trabalho firmados entre a empresa Alforge e os vigilantes. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos,
representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, informou que a empresa já implementou o reajuste
referente à CCT 2021 e que resta pendência de retroa�vo de um pequeno período do ano de 2021. Afirmou que a
empresa depende de uma posição acerca da repactuação para verificar internamente como ocorrerá
o pagamento aos vigilantes. Solicitou adiamento da reunião pelo prazo de 30 dias. Com a palavra, o Sr. Osmar
Umbelino, representando EMPETUR, colocou-se à disposição e concordou com a remarcação. Com a palavra, o
Presidente do Sindicato profissional não se opôs à remarcação e solicitou que a empresa realize levantamento
sobre os períodos de retroa�vo devidos. Esclareceu que os  vigilantes denunciaram que os reajustes de CCT não
foram concedidos também em anos anteriores. Registrou os reajustes têm repercussões em outras verbas.
Registrou, ainda, que os vigilantes são a parte mais fraca da relação. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos,
representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, confirmou que a empresa realizará apuração interna de
retroa�vos. Afirmou que a empresa vai tratar administra�vamente com a EMPETUR sobre o pagamento
de repactuação. Diante do exposto, fica remarcada a reunião para o dia 20/09/2021, às 14h, por videoconferência.
O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para
comunicação. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 17/08/2021, às 14:57, 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
17874287 e o código CRC E917C44F.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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