Ata da Terceira Reunião de Negociação da Convenção
Coletiva, da pauta unificada entre A FETIEMT e os
Sindicatos

dos

Trabalhadores

nas

Indústrias

da

Construção Civil e o SINDUSCON-MT, em 03/07/2012.

Aos três dias do mês de Julho

do ano de dois mil e doze,

no Mini-auditório

do

SINDUSCON/MT, situada na Rua Tancredo Neves, n. 93, 2° Andar, Bairro Jardim Petrópolis,
Cuiabá/MT, reuniram-se para tratar das negociações da Convenção Coletiva, para o período
de 01.05.2012 a 31.04.2013, a FETIEMT e os seus filiados Sindicatos dos Trabalhadores nas
Indústrias

da Construção

indentificação-presenças

Civil

e o SINDUSCON-MT,

de acordo

com

a relação

1.0

em anexo. Dando início à reunião com as boas vindas do Senhor

Cezário Siqueira Gonçalves Neto presidente do SINDUSCON/MT, agradeceu a presença de
todos e fez esclarecimentos

quanto ao processo de negociação.

Também teceu alguns

comentários quanto à Contra Proposta encaminhada pelos Sindicatos Laborais em 15.06.2012.
O presidente do Sindicato Laboral de Cuiabá, Senhor Joaquim esclareceu a ausência do
presidente da Fetiemt senhor Ronei Lima, e passou a palavra para o presidente o Senhor Eder
que informou que discutiu em suas bases as propostas da Convenção Coletiva e foi bem vista
em relação ao combustível e cesta básica, contudo ofício n. 131/2012 do Sinduscon fez a
indicação de quantidade de alimentação, mas que o Sindicato Laboral fez a cotação dos
alimentos e estes não superaram o valor de R$70,00 (setenta reais). Após várias discussões e
defesas de entendimentos de ambos os Sindicatos a clausula Vigésima Oitava referente à
cesta básica ficará com a seguinte redação: Parágrafo Primeiro: Fica facultada
que não tiverem
disponibilizar

condições

técnicas

obrigatoriamente

trabalhadores,

de fornecer

o fornecimento

alimentação

às empresas

no canteiro

de obras,

mensal de uma cesta de alimentos

aos

que conterá no mínimo: a) 02 Pacote de arroz tipo 1, de 5kg, cada; b) 03

Pacotes de feijão de 01 kg, cada; c) 02 Pacotes de Macarrão 500g, cada; d) 02 Pacotes de

f ~..\

açúcar, de 2kg cada; e) 01 Pacote de Fubá 1kg; f) 03 Unidades de óleo de soja 900ml g)
02 Pacotes de Farinha de Trigo, de 01 kg cada; h) 02 Latas de Extrato de Tomate 130g,
cada; i) 02 Pacotes de Café de 250g; J) 01 Pacote de Sal refinado
Farinha de mandioca

1kg; I) 01 Pacote de Biscoito

35g, cada. Parágrafo Segundo:
será enquanto

perdurar

A obrigatoriedade

a ausência

1kg; k) 01 Pacote de

técnicas

da cesta de alimentos

para o fornecimento

refeição no canteiro de obras, devendo a empresa buscar as adequações
menor

tempo

fiscalização

possível.

Parágrafo

dessas condições

tange à proposta

de aumento

piso, os Sindicatos

Laborais

Terceiro:

técnicas.

•

400g; m) 04 Pacotes de refresco de

no fornecimento

de condições

I

Caberá

aos

Sindicatos

de

necessárias no ~.,
Laborais

a

Nada mais em relação à cesta básica. No que

salarial

para os trabalhadores

fizeram

a proposta

que percebem

_ _
.~

r

acima do

de 12% para os trabalhadores.

O

presidente do Sinduscon discorreu sobre a impossibilidade de acompanhar tal percentual. O
Sindical Laboral refez a proposta para 9% aOS7rabal
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yt.1

\ \,~lJ"

~1

•

J

I

~

/

categoria. Após larga discussão o Sindicato Patronal fez a proposta de 8,5% por cento para os
trabalhadores

que estão acima do piso da categoria. O Sindicato Laboral não aceitou e fez a

contra proposta de 10% para os serventes e 8% para os trabalhadores

que percebem acima do

piso. O Sindicato Patronal informou que não há condições de aumentar o salário do servente
para este percentual. Após larga discussão os Sindicatos Patronal e Laboral acordaram que os
Eletricista e Encanadores

perceberão

R$1.037,OO (mil e trinta e sete reais), os demais pisos

serão os discutidos na reunião do dia 29.05.2012, retroativos à primeiro de maio de 2012, para
os trabalhadores

que percebem

acima do piso e administrativo

as partes acordaram

reajuste será de 9%, retroativo a 01.05-2012, com exceção dos producionistas
mercado. A requerimento

que o

que é regra de

dos Sindicatos Laborais a comissão negociante transcreve o que fora

decidido na reunião do dia 29.05.2012,

no que tange aos aumentos

dos pisos salariais: "A)

Para os profissionais

e oficiais (Almoxarife, Armador, Carpinteiro, Pedreiro e Pintor) reajuste de

12,03%, sendo que

o piso reajustará para R$ 1.003,20 (mil e três reais e vinte centavos)

mensais

o que equivale a R$4,56 (quatro vírgula cinquenta e seis reais) por hora. B) Aos

serventes, ajudantes e vigias a proposta patronal é de reajuste do piso em 9,03% (nove vírgula
três por cento) ou seja: o piso passará a ser R$743,60 (setecentos
sessenta centavos)

e quarenta e três reais e

o que equivale a R$3,38 (três reais e trinta e oito centavos) por hora. C)

Quanto às funções de meia-colher
três por cento) sendo que

e apontador o reajuste do piso será de 9,03% (nove vírgula

o piso salarial passará para R$808,40 (oitocentos e oito reais e

quarenta centavos) mensais, o que equivale a R$3,67 (três reais e sessenta e sete centavos)
por hora. D) No que tange aos encarregados
cento) e o piso passará para R$1.344,20

o reajuste do piso de 9,10% (nove vírgula dez por
(mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte

centavos) mensais ou R$6,11 (seis reais vírgula onze centavos) por hora" sic. E não havendo
mais nada a ser tratado, ante ao avanço do horário, a os trabalhos de negociação coletiva se
encerraram às 12h38 minutos, da qual se lavrou a presente ata, que após a leitura e aprovação
será assinada. Esta transcrição será feita em 08(oito) vias é fiel ao deliberado em reunião nesta
~ta

e de inteira responsabilidade

de quem a redigiu e de seus e participantes.
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