
Propostas para o Executivo e Legislativo Responsável Desdobramentos Status
Atualização

(data)

Criar mecanismos que garantam a continuidade, até 
sua efetiva conclusão, das obras públicas contratadas e 
iniciadas

COINFRA

O COINFRA está preparando estudo sobre segurança jurídica para 
apresentar sugestões de alterações na legislação à Bancada Federal, de 
forma a evitar interrupções de obras por órgãos de controle. O assunto 
é complexo e exige aprofundamento.

Em 
andamento

06/11/19

Priorizar a atração de capital privado, através de PPP's 
e concessões

COINFRA
O COINFRA está participando de Grupo de Trabalho conjunto da ALES e 
do Governo do Estado para adequação de procedimentos de 
contratação.

Em 
andamento

06/11/19

Implementar novo modelo de contrato de distribuição 
de gás no Estado

COINFRA
A Diretoria da ARSP apresentou em reunião informações sobre o novo 
contrato que atendem ao pleiteado pelo Conselho. Mas ainda não 
foram publicados o acordo de acionistas e o estatuto da ES GAS.

Em 
andamento

06/11/19

Empregar os melhores esforços em prol de 
avançarmos firmemente nos projetos de infraestrutura

COINFRA

O COINFRA vem monitorando o andamento dos projetos prioritários, 
alertando Governo e Parlamentares periodicamente. No momento, 
destacam-se a concessão da BR 262, a desestatização da CODESA e a 
urgência de priorização das obras de duplicação dos trechos de Iconha a 
Rio Novo do Sul e de Serra a Fundão, na BR 101.

Em 
andamento

06/11/19

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivo e Legislativo



Federal - Priorizar e lutar fortemente para aprovar o 
Projeto de Lei (PL 6.407/2013) do Gás para crescer 
(Novo Mercado do Gás)

COINFRA

O projeto foi aprovado na Comissão de Minas e Energia da Câmara com 
o formato apoiado pela CNI e sua tramitação foi para o regime de 
urgência. Em carta ao Governador, o Presidente da FINDES cobrou a 
edição de nova regulação de distribuição de gás natural que harmonize 
a normatização estadual com a federal.

Em 
andamento

06/11/19

Executivo Federal - Apoio à renovação antecipada da 
concessão da EFVM

COINFRA

A ANTT adimitiu a inclusão da elaboração do projeto da EF 118 de 
Vitoria ao Rio pela Vale e, também por ela, a execução das obras do 
trecho de Vitoria a Ubu, como contrapartida pela renovação 
antencipada do contrato de concessão. O processo de renovação 
continua em análise no TCU.

Em 
andamento

06/11/19

Executivo Federal - Gestão junto ao DNIT e ao 
Ministério da Fazenda para liberação de pelo menos 
R$ 150 milhões no Orçamento da União

COINFRA
O Conselho vem acionando todas as entidades que possam pressionar 
pela finalização das obras dos 7 km em curso.

Em 
andamento

06/11/19

Criar fundo para investimento em infraestrutura 
utilizando os créditos de ICMS (fundo soberano) ação 
concluída

COINFRA

O Governo do Estado criou o Fundo de Infraestrutura, com arrecadação 
estimada em R$ 157 bilhões e cujo dinheiro deverá ser investido em 
escolas, rodovias, unidades de saúde e obras de saneamento. O Fundo 
Soberano espera receber recursos de R% 500 milhões por ano durante 
20 anos e terá 40% guardado como poupança e 60% poderão ser 
investidos em participações. O COINFRA participa junto com o IDEIES de 
Grupo de Trabalho misto com a SETOP para elaboração de Plano 
Estratégico de Logística do Espírito Santo.

Em 
andamento

06/11/19

Elaborar Plano Estratégico de Energia do ES COINFRA
O COINFRA aguarda retorno da SEDES para avanço na elaboração do 
Plano.

Em 
andamento

06/11/19



Garantir verba de R$ 150 milhões no orçamento de 
2019 para execução das obras de duplicação de mais 
15 km entre o Trevo de Paraju e Vitor Hugo.

COINFRA

A retomada do contrato parece inviável, após o consórcio executor das 
obras ter sido multado em R$ 53 milhões pelo DNIT. O COINFRA 
entende que a melhor opção no momento é incluir essas obras nos 
serviços iniciais do contrato de concessão, cujo processo está em curso.

Em 
andamento

06/11/19

Priorizar na Secretaria de PPI o setor ferroviário COINFRA

Estão sendo programados seminários em Goiânia e Cuiabá, com 
participação das empresas operadoras de portos em operação e em 
implantação, e também a participação da VLI, a fim de mostrar aos 
produtores do Centro Oeste as vantagens da infraestrutura do ES para 
exportação, especialmente usando o transporte ferroviário. Estão 
sendo convidados os Ministérios da Economia e da Infraestrutura.

Em 
andamento

06/11/19

Agilizar as obras previstas de novos acessos a Vitória. COINFRA

Em reunião com o Conselho, o Secretário de Transportes e Obras 
Públicas do Estado informou que serão priorizados: 1. Portal do Príncipe 
(40 milhões);
2. Trevo de Carapina (40 milhões); 3. mais duas faixas na 3ª ponte, 
incluindo alargamento da Av. Carioca (45 milhões); 4. Execução de 
atracadouros para aquaviário até o fim do ano, com operação 
experimental dos barcos por um ano e concessão em seguida, se se 
mostrar viável. BRT ficará para segunda etapa. Concessões de estradas 
estaduais: será contratado estudo de viabilidade pela ARSP. PPPs para 
terminais de ônibus (operação e manutenção): o primeiro será o 
Terminal de Carapina; licitação em março de 2020, operação em 2021.

Em 
andamento

06/11/19

Apoiar e articular fortemente, com todos os poderes e 
órgãos reguladores em todas as esferas, para que 
projetos estruturantes do ES sejam realizados no 
tempo planejado

COINFRA
O Conselho tem realizado interface com todos os órgãos da 
administração envolvidos nos projetos prioritários.

Em 
andamento

06/11/19



Atuar pela regulamentação da Lei nº 13.448/2017 COINFRA Ação demandada à Bancada Federal.
Em 

andamento
06/11/19

Pleitear a regionalização a oferta de energia dos leilões COINFRA

O Conselho pretende, dentro do Plano Estratégico de Energia Elétrica 
do Estado, a ser desenvolvido em parceria com a SEDES, e que conta 
com o acompanhamento pela EPE, estabelecer as ações para alcançar a 
regionalização.

Em 
andamento

06/11/19

Garantir verba de R$ 150 milhões no orçamento de 
2019 para execução das obras de duplicação de mais 
15 km entre o Trevo de Paraju e Vitor Hugo. 
(REPETIDA)

COINFRA
Após a paralisação das obras pelo TCU, o COINFRA passou a apoiar a 
concessão da BR 262 junto com a BR 381, no trecho de Viana a Belo 
Horizonte.

Em 
andamento

06/11/19

Mediar entendimentos entre ECO 101 e ANTT COINFRA

Enviada carta conjunta por OAB-ES, FINDES, ES EM AÇÃO, 
FECOMERCIO, FETRANSPORTES, FAES, SINDIROCHAS, SICOOB, SINDAES, 
SINDIEX E ICG-ES à ANTT solicitando a revisão quinquenal do contrato 
de concessão para repactuação da execução do trecho de Cachoeiro a 
Linhares até 2025.

Em 
andamento

06/11/19

Apoiar a revisão do contrato de adesão junto à ANTAQ 
para conclusão do Porto Imetame.

COINFRA
A IMETAME informou que já contornou os obstáculos e espera iniciar 
obras no mar até o fim do ano.

Em 
andamento

06/11/19

Mobilizar para facilitar a implantação dos projetos das 
ZPEs de Aracruz e do Porto Central.

COINFRA
O Conselho vem acomanhando as iniciativas que dependem de 
empreendimento âncora para sua implantação.

Em 
andamento

06/11/19

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)

COINFRA
Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com o novo Relator 
Sen. Rodrigo Pacheco/DEM-MG, desde 27/02/2019. Com muita 
resitência da Bancada do Nordeste.

Em 
andamento

06/11/19


