
14/09/2021 11:49 SEI/ME - 18256316 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20561229&infra_sistema… 1/2

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Núcleo de Relações do Trabalho

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102543/2021-18 (SM002538/2021)

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

CONVIDADO: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA

Aos 14 dias do mês de setembro de 2021, às 10h30min, 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: Adriana Lemos
do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE) e Maria Cecília
Silva de Lima (representando BBC Serviços de Vigilância Ltda). Com a palavra, a Sra. Maria Cecília, representando
a empresa, informou que foram pagos 02 vales-alimentação (março/2020 e agosto/2021), conforme acordado em
Ata anterior (um atual e um an�go). Informou, ainda, que os créditos foram nos cartões Alelo. Afirmou que
foram pagos os salários de junho/2021 e julho/2021, estando em aberto o salário de agosto/2021. Com a palavra,
a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que nenhum trabalhador soube dos pagamentos. Com
a palavra, a Sra. Elaine Cris�na, representando SINDESV/PE, solicitou que a empresa apresente relatório e
cronograma de pagamento de vale-alimentação e férias. Afirmou que a mediação foi remarcada para hoje para
que a empresa apresentasse as referidas informações, conforme Ata anterior. Com a palavra, a Sra. Maria Cecília,
representando a empresa, afirmou que enviará hoje os comprovantes de pagamento de vale-alimentação, por e-
mail. Afirmou, ainda, que enviará relação de férias e cronograma de pagamento até o dia 30/09/2021, por e-
mail. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, indagou se os cartões funcionarão, tendo
em vista o longo período sem créditos (18 meses). Com a palavra, a Sra. Maria Cecília, representando a empresa,
informou que os cartões podem estar bloqueados. Afirmou que os novos cartões estarão chegando até amanhã.
Afirmou que parte dos cartões chegou, mas não sabe ainda informar se os cartões dos vigilantes feristas e
reserva técnica estão entre eles. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou que a
empresa organize cronograma para entrega dos cartões de alimentação na sede da empresa, para não haver
demora. Solicitou que a entrega seja concluída ainda esta semana (até o dia 17/09/2021) para que os
trabalhadores possam realizar compras com os cartões. Após indagação da Mediadora, a Sra. Maria Cecília,
representando a empresa, informou que a previsão para pagamento dos salários do mês de agosto/2021 é até o
dia 24/09/2021. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 04/10/2021,
às 10h30min, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. 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 14/09/2021, às 11:49, 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
18256316 e o código CRC A1ACF937.
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