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PROCESSO: 13623.102424/2021-65 (SM002401/2021)
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 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 
Aos 10 dias do mês de novembro 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), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE) e
Maria Cláudia Alexandre (representando BBC Serviços de Vigilância Ltda). Ausente Secretaria do Meio Ambiente
e Sustentabilidade. As partes presentes iniciaram os debates e o Sindicato profissional fez indagações. Com a
palavra, a Sra. Maria Cláudia, representando a empresa BBC, informou que a folha salarial de outubro/2021 está
sendo paga hoje. Informou, ainda, que houve regularizações e que apenas são devidas ainda as férias do ano de
2019. Apresentou previsão de pagamento das férias de 2019 até o dia 19/10/2021. Afirmou que a Secretaria não
realizou os pagamentos de 08 faturas e de um período sem contrato (que será por TAC), referentes aos seguintes
meses: outubro/2018, novembro/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, janeiro/2020,
fevereiro/2020, março/2020, maio/2021, agosto/2021 e setembro/2021. Esclareceu que as notas de agosto/2021 e
setembro/2021 estão em PD (previsão de desembolso). Afirmou que a empresa BBC apresentou toda a
documentação que estava faltando. Com a palavra, os representantes do Sindicato profissional afirmaram que
receberam informações de que as férias já pagas em atraso não foram reajustadas para o piso atual. Solicitam
que a empresa apure e, se confirmado, regularize. Com a palavra, a Sra. Maria Cláudia, representando a empresa
BBC, informou que verificará as informações junto ao Departamento Pessoal. Após os debates, os interessados
concordaram com o encerramento do procedimento. Após os pagamentos de férias, a empresa enviará e-mail
para: financeiro@acasadovigilante.com, millene.silva@economia.gov.br e
helena.cavalcan�@economia.gov.br. Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e arquiva-se o
processo. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 
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