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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102792/2021-11 (SM002865/2021)

 

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: EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA e MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA
LTDA

 

Aos 22 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: José Inácio Cassiano de Souza (Presidente do SINDESV/PE), Daniela Siqueira Valadares (advogada
do SINDESV/PE), Emmanuel Bezerra Correia (advogado da EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR
LTDA), Luiz Carlos da Silva (representando MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA) e Ana Le�cia Maier
de Lima (advogada de MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA). Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que solicitou a mediação para tratar sobre sucessão de contrato. Esclareceu
que trata-se de vigilantes lotados no Banco do Brasil. Esclareceu, ainda, que  o contrato da
empresa EMVIPOL está se encerrando e a nova empresa contratada será a MASTER. Indagou ao
representante da empresa EMVIPOL sobre a liberação dos empregados e sobre o pagamento de verbas
rescisórias. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA
POTIGUAR LTDA, informou que a empresa a empresa não criará dificuldades e colocará todos os vigilantes
do contrato à disposição da empresa MASTER (com a devida baixa nas CTPS). Afirmou que tratará com o
Sindicato profissional sobre o pagamento de verbas rescisórias. Informou, desde já, que não haverá prejuízo
para os trabalhadores e para a sucessão do contrato. Após reunião com a empresa, entrará em contato com
os representantes do Sindicato. Comprometeu-se a enviar para a empresa MASTER a relação dos postos, a
relação dos materiais e a situação de reciclagem dos vigilantes. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional solicitou que a empresa apresente data para pagamento das rescisões ou proposta para ser
subme�da aos trabalhadores. Aguardará o contato do advogado da empresa EMVIPOL. Na sequência,
indagou à empresa MASTER sobre a contratação dos vigilantes. Com a palavra, os representantes
da empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, Luiz Carlos e Ana Le�cia, esclareceram que o lote
da licitação é o Agreste. Informaram que a empresa tem interesse em aproveitar a equipe, com exceção de
empregados com estabilidade na empresa anterior ou os que �verem restrição do Banco tomador de
serviços. Afirmaram que haverá processo sele�vo de acordo com a polí�ca de contratação da empresa. Na
sequência, o Sr. Luiz Carlos informou que o Banco do Brasil está realizando alterações na jornada de
trabalho dos vigilantes. Assim, em alguns locais pode haver jornada de 6h e o consequente pagamento
proporcional (26 postos de trabalho). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional fez
considerações sobre a legislação e a Convenção Cole�va de Trabalho, no que per�ne à remuneração.
Solicitou que a empresa MASTER envie ao Sindicato a lista dos postos com jornada de 6h, conforme Edital
de licitação. Após debates, o SINDESV/PE e a empresa EMVIPOL solicitaram que o processo permaneça
aberto para a eventualidade de ser necessária reunião para tratar de verbas rescisórias. Assim, caso não
haja manifestação até o dia 06/10/2021, o procedimento será encerrado e o processo arquivado. A
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empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA está dispensada de par�cipação. 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 22/09/2021, às 12:09, 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
18809442 e o código CRC F4CEB82B.
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