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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102455/2021-16 (SM002455/2021)

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: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA, MUNICÍPIO DE CARUARU e PROCURADORIA
DO MUNICÍPIO DE CARUARU

 

Aos 25 dias do mês de outubro 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), João Rodrigues Florêncio (dirigente sindical do
SINDESV/PE) e Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (advogado de Mandacaru Vigilância
Ltda). Ausentes MUNICÍPIO DE CARUARU e PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARUARU. Os interessados
presentes lamentaram a ausência do tomador de serviços. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que é necessário saber do tomador de serviços quais os pagamentos que já foram
realizados e quais os valores que a empresa ainda tem a receber do Município. Afirmou que a empresa
pagou 01 vale-alimentação e que ainda não devidos 04 vales-alimentação.  Afirmou, ainda, que são devidas
diferenças de salários desde a CCT 2018. Por fim, informou que são devidas férias a alguns vigilantes. Com
a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando a empresa, confirmou que há diferença no piso. Esclareceu
que o contrato teve início no ano de 2017 e nunca foi reajustado. Afirmou que desde o ano de 2018 a
empresa solicita os reequilíbrios, bem como os reajustes pelo índice IPCA, sem sucesso. Registrou que já
foram enviados diversos O�cios e que a empresa guarda os registros de protocolo. Afirmou que há uma
fatura em aberto (setembro/2021). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional registrou que esse
�po de contrato recebe recursos federais. Solicitou que a empresa junte ao processo as seguintes
informações para cada trabalhador: 1) valores devidos a �tulo de vale-alimentação; 2) valores devidos a
�tulo de férias e diferença de férias; 3) valores devidos a �tulo de salários e diferença de salários (desde o
ano de 2018). Solicitou também que a empresa informe os valores devidos pelo Município. Após debates,
os interessados concordaram que no prazo de 24h a empresa enviará e-mail à Mediadora, esclarecendo
sobre a possibilidade ou a impossibilidade de envio das informações solicitadas pelo Sindicato. Caso a
resposta seja pelo envio das informações, a reunião será remarcada e serão elaborados convites formais
para protocolo junto ao Município e junto à Procuradoria do Município. Caso não seja possível, o Sindicato
informou que solicitará o encerramento do procedimento de mediação e solicitará procedimento de
Fiscalização. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 25/10/2021, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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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
19403348 e o código CRC B035B03C.
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