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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 20 dias do mês de setembro 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), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESVPE),
Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Gilsomar Maranhão da Silva
(representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Margarida Viviane de Lima Lacerda Ferraz
(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 nova
remarcação. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge, informou que não foi
possível ainda concluir o levantamento de retroa�vos devidos aos vigilantes lotados na EMPETUR. Com a palavra,
o Sr. Osmar Umbelino, representando EMPETUR, informou que após a úl�ma reunião de mediação, recebeu
telefonema de representante do setor comercial da empresa Alforge. Esclareceu passou o contato da Sra. Maíra
Costa Remígio (gerente de contratos da EMPETUR) para que a empresa Alforge pudesse comprovar a
tempes�vidade de pedidos de repactuação. Informou que na data de hoje, a Sra. Maíra Remígio afirmou que não
recebeu contato da empresa. Assim, permanece o posicionamento apresentado na úl�ma reunião: os pedidos
de repactuação dos anos de 2018 e 2019 foram analisados e indeferidos, em razão de não ter sido comprovada a
tempes�vidade dos pedidos. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que a empresa
pagou os salários de 2021 reajustados e existe retroa�vo a ser pago, referente aos reajustes dos anos anteriores.
Colocou o Sindicato à disposição para a realização de Assembleia com os trabalhadores, para apreciar proposta a
ser apresentada pela empresa. Em caso de deliberação favorável pela Assembleia, informou que poderá ser
elaborado Acordo Cole�vo de Trabalho. Com a palavra, o Sr. Osmar Umbelino, representando EMPETUR,
ressaltou a relação da empresa Alforge com os vigilantes. Afirmou que a empresa pode negociar com o Sindicato
os valores retroa�vos. Afirmou, ainda, que a empresa Alforge pode pleitear administra�vamente junto à
EMPETUR o pagamento de repactuações. Registrou que a solução consensual é sempre a melhor opção. Com a
palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge, esclareceu que o tomador foi chamado com o
intuito de viabilizar o pagamento de repactuações. Reiterou que a empresa ainda está levantando os valores
devidos aos empregados a �tulo de retroa�vos. Solicitou prazo. Com a palavra, a Sra. Margarida Viviane,
representando a empresa Alforge, solicitou registro em Ata de que os pedidos de repactuações foram
protocolados na própria EMPETUR dentro do prazo. Afirmou que entrará novamente em contato com a EMPETUR
para apresentar as comprovações. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da
reunião. Diante do exposto, fica remarcada a reunião para o dia 20/10/2021, às 15h, 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,
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em 20/09/2021, 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
18032484 e o código CRC 5437FACC.
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