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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

Conselho/Câmara COAL

Programa Associado

1.1 Fortalecimento dos Sindicatos
2.1 Desenvolvimento Estratégico da Indústria
2.2 Mais Produtividade
2.3 Inovação na Indústria Capixaba – Inovic
5.1 Melhorias Estruturais da Ambiência de Negócios

Eixo
1. Sindicatos
2. Empresas
5. Estado, Instituições Civis e Sociedade

Presidente Egídio Malanquini

Executivo Solange Resende

Projeto Priorizado Acompanhamento das Agendas

Contexto, Antecedentes e Justificativa
O Brasil passa por uma gradual recuperação econômica, verificável em quase todas as
áreas, com melhora dos principais indicadores do setor industrial. As expectativas
negativas do empresariado foram revertidas, e as intenções de investimentos se
ampliaram.

A manutenção desse cenário positivo e a abertura de um novo ciclo de expansão exigem
persistência na busca pela maior competitividade das empresas capixabas.

Para isso o COAL faz o acompanhamento das principais proposições legislativas em
tramitação que, na visão da indústria, promovem ou prejudicam a competitividade das
empresas, por meio das Agendas: Legislativa- CNI, Sindical e Agenda da Indústria Capixaba
para os Poderes Executivo e Legislativo.

As Agendas têm como foco a retomada do crescimento do País e o fortalecimento da
indústria por meio de reformas institucionais, eficiência do Estado, governança,
desburocratização, melhoria do ambiente de negócios, produtividade, competitividade,
infraestrutura e meio ambiente.

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivo e Legislativo

• Aprovação da Reforma Tributária
• Votar pela aprovação de leis que melhorem o ambiente de negócios
• Aprovação da Reforma Política
• Apoiar a reforma da Previdência expressa pela PEC 06/2019
• Rever as aposentadorias especiais estaduais
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• Priorizar e lutar fortemente para aprovar o Projeto de Lei do Gás para crescer (PL
6.407/2013 - apensado ao PL 6102/2016)

• Apoio à renovação antecipada da concessão da EFVM
• Gestão junto ao DNIT e ao Ministério da Fazenda para liberação de pelo menos R$

150 milhões no Orçamento da União para execução das obras de duplicação de
mais 15 km entre o Trevo de Paraju e Vitor Hugo.

• Criar cooperativas de créditos e fundos de aval para acesso a linhas de
financiamento

• Promulgar a Lei do Audiovisual do Espirito Santo
• Fortalecer e criar fontes de financiamento para inovação
• Estimular o investimento em inovação para adaptação à indústria 4.0
• Apoiar a aprovação de minuta de proposta para atualização da Lei de Inovação do

ES
• Criar fundo para investimento em infraestrutura utilizando os créditos de ICMS
• Elaborar Plano Estratégico de Energia do ES
• Priorizar na Secretaria de PPI o setor ferroviário
• Agilizar as obras previstas de novos acessos a Vitória.
• Editar o Código Estadual de Meio Ambiente
• Manter inalterada a função dos recursos da Fundação de Previdência

Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES).
• Criar o Conselho de Recursos do Ministério do Trabalho
• Apoiar o PL 7531/2017 (Dep. Fed. André de Paula - PSD/PE) que cria o Extrato

Tributário dos contribuintes registrados no CPF ou no CNPJ
• Atuar pela regulamentação da Lei nº 13.448/2017
• Instituir o “Simples Trabalhista”
• Apresentar emenda à proposta de Lei de Desoneração da Folha (PL 8456/2017 –

PLC 52/2018)
• Pleitear a regionalização da oferta de energia dos leilões
• Colocar em tramitação o PLS 102/07
• Apoiar o PLP 171/2015 que institui o Programa Especial de Regularização Tributária

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Transformado na Lei
Complementar 162/2018)

• Construir, juntamente com a Bancada de MG, apoio do Governo Federal e da
Bancada do NE para aprovação do PLC 148/2018 (PLP 76/2007)

• Apoiar o PL 6530/2009 que dispõe sobre crédito financeiro do IPI, do PIS e da
Cofins

• Solicitar ao relator que emita o parecer e coloque na pauta da Comissão para
votação o PL 4311/2012

• Solicitar ao relator que emita o parecer e coloque na pauta da Comissão para
votação o PLP 396/2014

• Apoiar a alteração da Lei do Cadastro Positivo de Crédito (PLS 212/2017/ PLP
441/2017-PLC 54/2019). Já aprovado: foi à sanção presidencial.

Agenda Sindical

Desafio Ação
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Acompanhar ações da Bancada federal
capixaba em prol de criação de agência
regional da ANM no ES

Fazer gestões junto aos parlamentares
federais acompanhando e fornecendo
fundamentação técnica gerada pela CSI da
Mineração visando o sucesso da demanda

PL 11/2019, estadual, de autoria do Dep.
Hudson Leal (PRB), que acrescenta dois
novos artigos na Lei 10.942/2018, que
dispõe sobre obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais utilizarem
canudos fabricados com produtos
biodegradáveis ou similares no Estado.

Promovendo o debate com os
representantes do setor produtivo e
obtendo material técnico-jurídico para
embasar a defesa da posição da indústria
junto do parlamentar.

PL 26/2019, estadual, de autoria do Dep.
Emílio Mameri (PSDB) que proíbe a
utilização e o fornecimento de copos
plásticos descartáveis pelos restaurantes,
bares, lanchonetes, barracas de praia,
ambulantes e similares no Estado.

Promovendo o debate com os
representantes do setor produtivo e
obtendo material técnico-jurídico para
embasar a defesa da posição da indústria
junto do parlamentar.

PL 46/2019, de autoria do Dep. Rafael
Favatto/PATRI, que dispõe sobre a
proibição de bares, restaurantes e
estabelecimentos afins servirem,
comercializarem e/ou distribuírem
bebidas e alimentos quentes em
recipientes plásticos.

Promovendo o debate com os
representantes do setor produtivo e
obtendo material técnico-jurídico para
embasar a defesa da posição da indústria
junto do parlamentar.

Público-Alvo

• Indústrias e trabalhadores
• Órgãos e Poderes Estaduais e Federais
• Empresas e Empresários
• Municípios e Sociedade

Objetivo

Apoiar a participação empresarial na discussão dos assuntos legislativos que afetem o
interesse do setor industrial e contribuir para a adoção de políticas públicas que propiciem o
crescimento sustentado da economia.

Resultados e Benefícios
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Reduzir os impactos no processo produtivo industrial, por meio proposições legislativas que
estejam em consonância com os anseios da indústria capixaba.

Descrição do Escopo

Agenda Legislativa - CNI

• Acompanhamento das ações dos parlamentares capixabas, contribuindo para que eles
trabalhem em consonância com Agenda Legislativa da Indústria produzida pela CNI, a
qual identifica as principais proposições legislativas de interesse do setor industrial em
tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional. O
documento indica os temas e proposições prioritários para efeito de mobilização do
setor industrial, sobre os quais a CNI busca oferecer contribuições em conformidade
com as metas e objetivos definidos no Mapa Estratégico da Indústria. A cada tema e
subtema corresponde um conceito que sintetiza a visão do setor industrial e orienta a
construção da posição da CNI quanto às proposições legislativas.

Agenda Sindical

• Os sindicatos listam os principais pontos para que a FINDES por meio dos Conselhos e
Câmaras possam atuar, dentre os quais existem temas de atuação parlamentar, onde
o COAL atua ativamente, fazendo o acompanhamento e fornecendo subsídios
técnicos-administrativos sobre as proposições de interesse da indústria.

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivo e Legislativo

• Nesta agenda são apresentadas aos Poderes Executivo e Legislativo as pautas que
visem a promoção de políticas para a inovação e disseminação do progresso técnico,
característica diferencial do setor industrial, bem como os consequentes ganhos de
produtividade que são centrais de serem defendidas. Também são de suma relevância
as políticas que visem a melhoria do ambiente de negócios, que incentivem o
empreendedorismo e deem garantias de segurança para o prosseguimento da
atividade produtiva.

Mapa de Entregas

Agenda Legislativa - CNI

• Análise dos informativos produzidos e encaminhados pela CNI, extraindo as
informações sobre proposições que afetam pontualmente a indústria capixaba e as de
interesse geral para a indústria;
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• Compilação das informações dos Conselhos Temáticos, Câmaras Setoriais e Setores
representativos industriais, para efeito de construção da Agenda Legislativa da CNI.

Agenda Sindical

• Identificar, dar encaminhamento, acompanhar e informar aos demandantes sobre as
solicitações da Agenda sindical que demandam ações/proposições dos parlamentares
capixabas.

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivo e Legislativo

• Articular as principais propostas sumarizadas junto aos Poderes Legislativos e
Executivos com o objetivo de atender os interesses da indústria.

Cronograma Preliminar – Agenda Legislativa - CNI Prazo Limite

Acesso ao sistema de acompanhamento legislativo, o Legisdata para o
preenchimento das fichas: a) proposições remanescentes da Agenda
Legislativa da Indústria de 2018 e; b) proposições apresentadas em 2018,
indicando a prioridade, a posição de convergência ou de divergência e as
ressalvas ou comentários, quando necessário.

28/01/2019

Seminário e Integração da RedINDÚSTRIA, subsidiado pelas fichas de
priorização enviadas

6/02/2019

Lançamento da Agenda Legislativa 02/04/2019

Analisar diariamente os informativos produzidos e encaminhados pela CNI,
extraindo as informações sobre proposições que afetam pontualmente a
indústria capixaba e as de interesse geral para a indústria

Ação contínua

Interagir continuamente com o COAL da CNI sobre estratégias de atuação
no Legislativo federal na apreciação e votação de proposições de interesse
e/ou que impactem a indústria

Ação contínua

Analisar diariamente as informações legislativas veiculadas no site da CNI Ação contínua

Consultar diariamente o site do Legisdata CNI, no acompanhamento
regular das proposições legislativas federais de interesse e/ou impacto à
indústria, em tramitação no âmbito do Poder Legislativo federal

Ação contínua

Coordenar apanhamento de informações dos Conselhos Temáticos,
Câmaras Setoriais e Setores representativos industriais, para efeito de
construção da Agenda Legislativa da CNI

Ação contínua
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Participar dos grupos de trabalho do COAL-CNI. Ação contínua

Cronograma Preliminar – Agenda Sindical Prazo Limite

Associar a demanda com algum projeto já existente 28/02/2019

Analisar e criar plano de ação para a demanda recebida do Sindicato, caso
não seja atendido por um projeto

15/03/2019

Atender a demanda conforme o plano de ação 12/2019

Reportar o andamento do atendimento da demanda para o Sindicato Ação contínua

Cronograma Preliminar – Agenda da Indústria Capixaba para
os Poderes Executivo e Legislativo Prazo Limite

Analisar as propostas e verificar quais são de articulação direta do COAL 28/02/2019

Elaborar plano de ação para as propostas 15/03/2019

Controlar o andamento das ações das propostas Ação contínua

Divulgar quais as propostas que foram articuladas, implementadas e
apresentar seus resultados.

12/2019

Premissas

• Fazer a análise e o acompanhamento da Agenda Legislativa junto à CNI;
• Fazer a análise e o acompanhamento das demandas da Agenda Sindical junto aos

Presidentes/Executivos dos Sindicatos;
• Fazer a análise e o acompanhamento das propostas da Agenda da Indústria Capixaba para os

Poderes Executivo e Legislativo e apresentar seus resultados.

Restrições

• Atrasos por parte dos Executivos dos Conselhos Temáticos e Câmaras Setoriais na análise das
proposições enviadas pela CNI;
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• Dificuldade em ter um retorno dos Sindicatos referente às demandas enviadas na questão de
esclarecimentos destas;

• Falta de interesse por parte dos Parlamentares das bancadas Estaduais e Federais nas propostas
apresentadas na Agenda da Indústria Capixaba.

Estimativa de Custos
Inerentes a equipe

Stakeholders

• Presidência e diretorias do Sistema FINDES
• Jurídico da FINDES
• Vereadores
• Deputados estaduais
• Deputados Federais
• Senadores
• Assembleia Legislativa
• Sindicatos
• Empresas / Empresários

Vitória (ES), março de 2019

Elaboração

____________________________________
Executivo do Conselho/Câmara

Aprovação

________________________________ ________________________________
Egídio Malanquini

Presidente do Conselho
Guilherme Weichert Neto

Coordenador de Conselhos Temáticos e
Câmaras Setoriais Industriais


