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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102544/2021-62 (SM002540/2021)

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 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
DE PERNAMBUCO - IRH-PE

Aos 13 dias do mês de outubro 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 Lilian Viviane
da Silva Guimarães (representando BBC Serviços de Vigilância Ltda). Ausente INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
DE PERNAMBUCO - IRH-PE. Após indagações, teve a palavra a Sra. Lilian Guimarães, representando a empresa, e
informou que foi pago o vale-alimentação de julho/2021. Informou, ainda, que o IRH deve duas notas an�gas e
que será devida a nota do mês. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que a
previsão de pagamento registrada em Ata de mediação gera expecta�va aos vigilantes. Além disso, o vale-
alimentação, os salários e as férias são direitos dos trabalhadores previsto na CCT e legislação. Registrou que o
descumprimento pela empresa de datas es�puladas faz com que os trabalhadores percam a credibilidade no
Sindicato e no Ministério do Trabalho. Solicitou a apresentação de datas em defini�vo. Solicitou consenso da
gestão da empresa para cumprir o que é estabelecido em Atas de mediação. Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na,
representando SINDESV/PE, registrou que  está faltando comprome�mento da empresa BBC. Após indagações,
com a palavra, a Sra. Lilian Guimarães, representando a empresa, informou que serão pagos dois meses de vale-
alimentação até o dia 18/10/2021. Informou, ainda, que os salários serão pagos até o dia 15/10/2021. Por fim,
informou que o pagamento das férias terá início no mês de outubro/2021 (até o dia 25/10/2021). Com a palavra, a
Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou que a empresa envie comprovantes de pagamento de
vale-alimentação. Com a palavra, a Sra. Lilian Guimarães, representando a empresa, manifestou concordância
com o envio. Nesta oportunidade, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, solicitou a palavra para
registra que a empresa BBC não realizou pagamentos aos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, bem
como aos feristas e reserva técnica, conforme estabelecido nas Atas de mediação dos processos
respec�vos. Com a palavra, a Sra. Lilian Guimarães, confirmou que não foram realizados os pagamentos e
informou que ocorrerá reunião com a diretoria da empresa para tratar sobre isso. Comprometeu-se a enviar por
e-mail cronograma de pagamento referente aos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, bem como aos
feristas e reserva técnica. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação para o dia 27/10/2021,
às 10h30min, 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,
em 13/10/2021, às 12:12, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
18973471 e o código CRC A0AFE030.
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