
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.SP .0506.058448.2021
 
PROCESSO Nº 10260.118888/2021-61
DATA: 13/09/2021 HORA: 10:00 horas
PARTICIPANTES:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO E REGIAO - SINTTEASP 
D. D. V. ARAUJO TRANSPORTE ESCOLAR 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 13 dias do mês de setembro de 2021, às 10:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de Capital - SUL na
presença do(a) Mediador(a) ATILIO MACHADO PEPPE, compareceram ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA
representando o(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO E REGIAO - SINTTEASP, DEBORA DENISE VILANOVA ARAUJO representando
o(a) D. D. V. ARAUJO TRANSPORTE ESCOLAR. Mediação Coletiva por Descumprimento de Legislação
Trabalhista através de Vídeo Conferência https://meet.jit.si/SM002497_2021, Processo SEI nº 10260.118888/2021-
61, Data: 13/09/21 às 10:00 horas.Inicialmente, em virtude das medidas de proteção e enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), a presente
mediação foi realizada por meio de vídeo conferência, conforme orientações no processo SEI 10260.118888/2021-
61, da Subsecretaria de Relações do Trabalho (SRT), em Brasília. As partes presentes foram comunicadas de que
a reunião poderia ser gravada, bem como, seriam extraídas imagens dos presentes no “Chat” da plataforma de
Mediação, com o resultado da ata apresentada, lida e acordada ao final deste evento.Neste ato, COMPARECEU à
Reunião de Mediação Coletiva por Vídeo Conferência, programada para o dia 13/09/2021 às 10h, no endereço
eletrônico https://meet.jit.si/SM002497_2021, conforme divulgado por ofício e e-mail (Processo SEI
10260.118888/2021-61), o SINTTEASP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO, CNPJ 10.309.777/0001-96, ora
Suscitante, representado pelo seu presidente ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA, bem como a empresa
Suscitada D. D. V. ARAUJO TRANSPORTE ESCOLAR., CNPJ 10.713.271/0001-48, ora Suscitada, representada
pela sua proprietária DÉBORA DENISE VILANOVA ARAUJO.Conforme combinado na ata da reunião de Mediação
1º/09/21 às 10 horas, as partes efetuaram todos os procedimentos necessários ao esclarecimento da negociação.
A proprietária da empresa informa que “o sindicato patronal, o SETEISP reconhece oficialmente que a única
representação de sua base é de fato o SINTTEASP, de forma que a empresa se dispõe a estabelecer relação
direta de vinculação a este sindicato”. O representante do SINTTEASP informou que “a empresa já enviou a
relação dos funcionários, com informações importantes que o sindicato vai checar, a fim de dirimir as pendências
trabalhistas da pauta desta Mediação e, eventualmente, solicitar informações complementares. As empresas da
base foram chamadas para uma reunião presencial no sindicato profissional, marcada para a próxima quarta-feira,
15/09 às 9 horas, quando será oficializada a adesão dessas empresas à nova Convenção Coletiva do Trabalho
(CCT) ora celebrada com o sindicato patronal e buscar aprimoramento solidário da organização das empresas do
setor e do sindicato patronal diante dos clientes”. A empresa D.D.V. Araujo “se compromete em estar presente na
referida reunião tendo em vista a adesão à nova CCT”. Eventuais pendências da pauta desta Mediação serão
esclarecidas e solucionadas em tratativas diretas com o SINTEEASP.O Sindicato solicitante está ciente que poderá
solicitar nova Mediação, se necessário, bem como, protocolar denúncia que entender pertinente, a qualquer
momento, com requerimento direcionado à Seção de Fiscalização da SRTb/SP, via SEI (SRTB-SP-SFISC), contra
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a Empresa Suscitada.Assim, foi lavrada esta Ata, que segue “assinada” pelos representantes das mesmas. A
assinatura, neste ato, está sendo representada pela declaração do “De Acordo” expresso através do “Chat” e o
print da reunião de mediação por vídeo conferência. O conteúdo da Ata e imagens constantes do ambiente de
mediação é registrado no SEI, sendo a cópia da Ata do sistema de Mediação enviada para as partes presentes no
evento, e-mail presidente@sintteasp.org.br , do Suscitante, bem como o e-mail debora@littlebusescolar.com, da
Suscitada.
 
 
 
ATILIO MACHADO PEPPE 
MEDIADOR 
 
 
 
ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA 
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