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ATA ADMINISTRATIVO

 

PROCESSO: 13623.102070/2021-59 (SM002077/2021)

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 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA e FUNDAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO PERNAMBUCO  - FUNDARPE

 

Aos 26 dias do mês de outubro de 2021, às 15h, 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), Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Gilsomar Maranhão da
Silva (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Carla de Jesus Cavalcan� de Carvalho (representando
FUNDARPE) e Silvano Lopes Vila Nova (representando FUNDARPE). Trata-se de nova remarcação. Com a palavra,
o Sr. Silvano Vila Nova, representando FUNDARPE, informou que o processo referente ao pedido de reajuste do
período 2020/2021 foi enviado à SAD para análise. Esclareceu que é necessário aguardar o retorno do processo
para que seja possível encaminhar para a programação financeira. Com relação ao período retroa�vo, informou
que alguns foram deferidos, mas não foram pagos por restrição orçamentária. Esclareceu que o orçamento foi
autorizado, mas a programação financeira ainda não foi elaborada. Afirmou que o setor financeiro da FUNDARPE
está realizando encontro de contas entre as informações que já tem e as planilhas enviadas pela empresa
Alforge. Com a palavra, o Presidente do SINDESV/PE solicitou posicionamento da empresa acerca do pagamento
de valores retroa�vos (desde o ano de 2017). Solicitou que a empresa apresente na próxima reunião os nomes
dos trabalhadores e valores devidos individualizados. Afirmou que o Sindicato está à disposição, caso seja
necessário convocar Assembleia de trabalhadores para apreciar eventual proposta de Acordo Cole�vo de
Trabalho. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge, confirmou que o setor comercial
está par�cipando de trata�vas a respeito de reajustes contratuais. Informou que o Departamento Pessoal da
empresa está concluindo planilha com descrição de quais trabalhadores têm direito e quais os valores devidos.
Esclareceu que há grande rota�vidade e a empresa está realizando trabalho minucioso para que sejam
iden�ficados os trabalhadores que con�nuam no contrato e quais já foram demi�dos ou lotados em outros
contratos e, assim, possam ser iden�ficados quais os trabalhadores que não receberam os reajustes. Com a
palavra, o Presidente do SINDESV/PE indagou o número de vigilantes no contrato. Com a palavra, o Sr. Gilsomar
Maranhão, representando a empresa Alforge, informou que são 80 vigilantes atualmente. Após debates, os
interessados concordaram com a remarcação. A nova data designada é: 26/11/2021, às 15h, por videoconferência.
O link de acesso permanecerá o mesmo. 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 26/10/2021, às 16:00, 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
19063782 e o código CRC C962282D.
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