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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102885/2021-38 (SM003036/2021)

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: FEICON SEGURANÇA LTDA e B1 VIGILÂNCIA - EIRELI

 

Aos 22 dias do mês de setembro de 2021, às 9h, 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),
Ronaldo Joaquim dos Santos (representando FEICON SEGURANÇA LTDA) e Emmanuel Bezerra Correia
(advogado da empresa B1 VIGILÂNCIA - EIRELI). Com a palavra, as representantes do Sindicato profissional
informaram que a mediação foi solicitada para tratar sobre a sucessão no contrato. Esclareceram que trata-
se de vigilantes lotados no Presídio de Itaqui�nga. Esclareceram, ainda, que o contrato da empresa FEICON
encerrará e a empresa B1 VIGILÂNCIA assumirá a prestação dos serviços. Indagaram à empres FEICON se
os vigilantes serão liberados ou a empresa con�nuará com os empregados. Indagaram, ainda, em caso de
demissão, como serão pagas as verbas rescisórias. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Santos,
representando FEICON SEGURANÇA LTDA, informou que todos os empregados serão liberados e que os
mesmos já estão em aviso prévio até 30/10/2021. Afirmou que a empresa pagará as verbas rescisórias na
integralidade. Elogiou os trabalhadores. Informou que o contrato se encerra contratualmente no dia
15/10/2021, no entanto, foi estendido até o dia 30/10/2021. Com a palavra, as representantes do Sindicato
profissional indagaram à empresa B1 VIGILÂNCIA se os vigilantes serão admi�dos. Com a palavra, o Sr.
Emmanuel Correia, representando B1 VIGILÂNCIA - EIRELI, informou que a empresa tem a intenção de
admi�r todos os trabalhadores, por liberalidade da empresa e em atenção à Convenção Cole�va de
Trabalho da categoria. Afirmou que será realizado processo sele�vo. Esclareceu que a empresa B1
VIGILÂNCIA EIRELI não tem ligação comercial com a empresa FEICON. Esclareceu, ainda, que a empresa B1
VIGILÂNCIA EIRELI não é responsável por obrigações anteriores à admissão dos trabalhadores. Com a
palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou à empresa FEICON que envie lista
dos funcionários. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Santos, representando FEICON SEGURANÇA LTDA,
comprometeu-se a enviar por e-mail. Não exis�ndo nada mais a tratar, encerra-se o procedimento de
mediação e arquiva-se o processo. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 22/09/2021, às 09:41, 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?

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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
18842443 e o código CRC DFD2B572.
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