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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 13623.102071/2021-01 (SM002079/2021)
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 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR
EDUARDO CAMPOS - EMPETUR e ARENA PERNAMBUCO
 
Aos 10 dias do mês de novembro 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), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE),
Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda) e Gilsomar Maranhão da Silva
(representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda). Ausente EMPETUR. Trata-se de nova remarcação. Na data
de hoje, antes do horário designado para a reunião, o Sr. Osmar Umbelino (representante da EMPETUR) enviou
e-mail para a Mediadora e os demais par�cipantes, para informar sobre a impossibilidade de comparecimento.
Informou ainda, sobre Nota Técnica elaborada pelo setor competente na EMPETUR a respeito de pedidos de
reajustes (anexou o documento). Esclareceu sobre o trâmite para obtenção de orçamento perante a SEFAZ. Por
fim, manifestou o entendimento de que "a regularização da situação contratual dos empregados é medida que
se impõe, devendo a prestadora do serviço (ALFORGE), providenciá-la independentemente de qualquer ato da
EMPETUR". Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge, informou que está sendo
realizado levantamento de cálculos, para que a empresa possa definir se o pagamento aos vigilantes será
parcelado ou pagamento único. Esclareceu que o Departamento Pessoal entrará em contato com a EMPETUR para
indagar a respeito de perspec�vas de pagamento. Afirmou que assim que receber os pagamentos da EMPETUR,
regularizará os pagamentos do que es�ver em aberto. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
informou que os pagamentos de reajustes aos vigilantes são devidos em razão da Convenção Cole�va de
Trabalho. Solicitou que a empresa informe uma data em defini�vo para os pagamentos aos trabalhadores,
independentemente do tomador de serviços. Afirmou que o Sindicato está à disposição para celebrar Acordo
Cole�vo de Trabalho, caso a empresa apresente proposta e os trabalhadores aceitem em Assembleia. Com a
palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge, solicitou prazo para manifestação. Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa apresente resposta, por e-mail, no prazo
de 48h. Com a palavra, o advogado da empresa manifestou concordância. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato profissional solicitou que no mesmo prazo a empresa apresente planilha com valores atualizados
devidos a cada trabalhador, com a informação dos respec�vos anos de reajuste. Com a palavra, o Sr. Maikon
Santos, representando a empresa Alforge, informou que o levantamento ainda está sendo elaborado. Após
debates, os interessados concordaram que no prazo de 48h se manifestarão sobre arquivamento do processo ou
solicitação de nova data de reunião. Caso não haja manifestação, o procedimento será encerrado e o processo
será arquivado. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Documento assinado eletronicamente
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 10/11/2021, às 16:15, 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
19587227 e o código CRC 53525763.
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