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PROCESSO Nº. 13623.102670/2022-06 (vinculado à SM003231/2022)
SOLICITANTE: SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE - SINDESV/PE
CONVIDADO: ÁGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
 
Aos 08 dias do mês de julho de 2022, às 10h30min, 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: Elaine Cris�na
da Silva (advogada do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE), José Francisco
de Oliveira (Presidente em exercício do SINDESV/PE), José Roberto de Araújo Neves (preposto da empresa
ÁGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA) e Emmanuel Bezerra Correia (advogado da empresa ÁGUIA SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA LTDA). Com a palavra, o Sr. José Francisco, representando SINDESV/PE, informou que já houve
reunião anterior e foi apresentada proposta pela empresa para que o Sindicato levasse à Assembleia. Ocorre que
a Assembleia restou esvaziada e não foi possível avançar. Lamentou interferências que ocorreram para que a
Assembleia não acontecesse. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, informou que
não houve interferência da empresa quanto à realização da Assembleia com os trabalhadores. Afirmou que é do
interesse da empresa que os trabalhadores sejam consultados sobre proposta de acordo. Solicitou que o
Sindicato oriente os trabalhadores para apenas se reportarem ao Sindicato profissional ou à empresa/diretoria,
bem como que evitem consultar pessoas estranhas à categoria. Com a palavra, o Sr. José Roberto, representando
a empresa, afirmou que a empresa é imparcial e que não é conduta da empresa interferir em Assembleia do
Sindicato. Afirmou, ainda, que está à disposição para atender os trabalhadores. Houve debates  e as partes
apresentaram propostas e contra-propostas referentes ao pagamento de retroa�vos de diferenças de reajustes
(salários e vale-alimentação de janeiro/2022 e fevereiro/2022). A Mediadora foi consultada e sugeriu proposta
de acordo. Assim, a empresa solicitou que o Sindicato leve à apreciação da Assembleia a proposta de pagamento
em 03 parcelas (nas folhas de agosto/2022, setembro/2022 e outubro/2022). Os representantes do Sindicato se
comprometeram a convocar a Assembleia. Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e
arquiva-se o processo. Caso necessário, as partes poderão solicitar novo procedimento. A presente Ata será
enviada aos e-mails indicados para comunicação. 
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