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ATA ADMINISTRATIVA

PROCESSO: 13623.102424/2021-65 (SM002401/2021)

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: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA e SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

 
Aos 15 dias do mês de setembro de 2021, às 14h30min, 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), Clóvis Eduardo Gomes de Morais (advogado do SINDESV/PE), Jorge
Rabelo Tavares Filho (representando Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Lilian Viviane da Silva
Guimarães (representando BBC Serviços de Vigilância Ltda). Após indagação da Mediadora, o Sr. Jorge Tavares,
representando a Secretaria, informou que a análise da documentação está sendo realizada com agilidade e,
conforme seja verificada a regularidade, será encaminhada para os procedimentos prévios ao pagamento.
Esclareceu que não há problema orçamentário. Com a palavra, a Sra. Lilian Guimarães, representando a empresa,
informou que a Secretaria realizou os pagamentos de duas faturas (março/2021 e abril/2021). Assim, afirmou que
a empresa realizou o pagamento dos salários e que os vales-alimentação estão em dia. Afirmou, ainda, que
conforme receber mais pagamentos da Secretaria, iniciará o pagamento das férias em atraso dos anos de 2019 e
2020. Esclareceu que não há férias em atraso do ano de 2021. Informou que a Secretaria ainda não pagou as
seguintes faturas: maio a agosto/2021; outubro/2018; janeiro 2019; janeiro a março/2020. Com a palavra, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou previsão de data para pagamento, tendo em vista que o
Sindicato precisa passar as informações aos vigilantes. Com a palavra, o Sr. Eduardo Morais, representando
SINDESV/PE, falou sobre a expecta�va gerada nos trabalhadores sempre que ocorre uma reunião de mediação.
Solicitou previsão e pediu curto prazo para remarcação da reunião. Com a palavra, o Sr. Jorge Tavares,
representando a Secretaria, informou que a verificação documental passa por vários setores, razão pela qual não
pode precisar datas. Reiterou que a análise documental está em andamento. Após debates, os interessados
concordaram com a remarcação da reunião para o dia 30/09/2021, às 16h, 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 15/09/2021, às 15:56, 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
18609067 e o código CRC 5EF859B3.

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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Referência: Processo nº 13623.102424/2021-65. SEI nº 18609067


