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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 19964.108873/2022-13 (SM003211/2022)
SOLICITANTE: SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE - SINDESV/PE
CONVIDADOS: TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA e BUNKER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
 
Aos 07 dias do mês de julho de 2022, 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: Aline de Melo Oliveira
(advogada de BUNKER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI), Adriano de Jesus Soares
(representando BUNKER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI), Adriana Lemos do Amaral (dirigente
sindical do SINDESV/PE), José Francisco de Oliveira (Presidente em exercício do SINDESV/PE) e Emmanuel
Bezerra Correia (advogado de TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA). Trata-se de mediação solicitada para tratar sobre
a cláusula 23a da CCT (Sucessão do contrato). Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando a empresa BUNKER
SEGURANÇA, informou que a empresa contratou 44 vigilantes e que 06 não foram aproveitados. Esclareceu que a
cláusula em questão é referente a licitações públicas e que não se aplica ao contrato privado. Respondidas as
indagações do Sindicato profissional, a empresa foi liberada da par�cipação na reunião. Dando con�nuidade à
reunião, o Sindicato profissional indagou ao representante da empresa TKS se há alguma proposta a ser
apresentada aos vigilantes que não desejam mais con�nuar trabalhando na empresa TKS. Com a palavra, o Sr.
Emmanuel Correia, representando a empresa TKS SEGURANÇA, informou que recebeu a lista com os nomes dos
empregados e que ainda não tem um resposta para dar. A princípio, esclareceu que os trabalhadores que
desejarem, poderão pedir demissão. Solicitou que o Sindicato confirme a lista porque está ocorrendo
divergência de informações. Afirmou que a empresa quer aproveitar os vigilantes. Com a palavra, o Sr. José
Francisco, representando o SINDESV/PE, solicitou que não aconteçam punições para as faltas dos trabalhadores
que estejam contratados pelas duas empresas e com plantões coincidentes, enquanto não é apresentada
solução para o problema apresentado. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa TKS
SEGURANÇA, informou que a empresa não tem como atender o pedido do Sindicato a respeito das punições,
mas afirmou que levará o pleito para apreciação pela diretoria da empresa. Outrossim, solicitou que o Sindicato
informe quais os vigilantes que não querem permanecer na empresa TKS. Reiterou que a empresa precisa dos
trabalhadores e informou que será analisada uma possibilidade de solução. Após debates, os interessados
concordaram com a remarcação da reunião para o dia 11/07/2022, 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 07/07/2022, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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