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SINDICER CSI MI
Redução de tempo na emissão de 
licenças do DNPM

Enviar proposta a Agência Nacional 
de Mineração - ANM (antiga de 
DNPM) para avaliar possibilidade de 
redução de tempo para emissão de 
licenças.

11/03/19 20/12/19 20/12/2019 Em Andamento Sim O assunto será conversado com o gerente regional da ANM em Vitória, Sr. Renato Mota. 11/11/2019
Contato a ser realizado com a ANM no Espírito Santo para definir o procedimento para envio da 
demanda sindical para a entidade.

SINDICER CSI MI
Captação de recursos financeiros com 
empresas mantenedoras do setor

Propor as empresas do setor 
cerãmico a disponibilização de 
recursos para manter e patrocinar 
ações do Sindicer

11/03/19 31/05/19 31/05/2019 Concluído Sim - Conversado com o executivo do Sindicer que esta ação tem que ser realizada diretamente pelo sindicato, sem interferência da CSI MI.
- Esta ação não se aplica à CSI MI.

11/11/2019
- Encaminhar e-mail ao Sindicer informando que esta ação terá que ser efetuada diretamente 
pelo sindicato junto às empresas do setor cerâmico.
- Correspondência enviada ao executivo em 21/05/2019.

SINDIPEDREIRAS CSI MI
Regulamentação de manuseio e 
estocagem de explosivos

Adequações na regulamentação de 
manuseio e estocagem de 
explosivos - Portaria Colog nº 
042/2018 - Ministério do Exército

04/01/19 28/06/19 28/06/2019 Concluído Sim - Enviadas correspondências do Sindipedreiras e do Sindirochas ao Ministério do Exército referente ás adequações na regulamentação de manuseio e estocagem de explosivos. 11/11/2019 Solicitar aos Sindicatos envolvidos informações se já tiveram respostas do Ministério do Exécito sobre o 
pleito realizado.

SINDIROCHAS CSI MI

Elaboração da proposta para 
Regulamentação nos casos de 
indenização de usurpação de bens da 
União. Referente às explorações sem 
licença, que atualmente não tem 
critérios bem definidos

Avaliar a proposta do Sindicato 
quanto à sua pertinência e possíveis 
ações, desde que não venha inflingir 
o direito constituído da União.

08/04/19 20/12/19 20/12/2019 Em Andamento Sim Encaminhar demanda para o Jurídico da Findes para avaliar a pertinência e ações possíveis. 11/11/2019 Encaminhada demanda para o Jurídico da Findes em 10/04/2019. Aguardando resposta.

SINDIROCHAS CSI MI

Elaboração de estudos econômicos 
direcionados para o Setor de Rochas 
Ornamentais (fato econômico), 
incluindo faturamento no mercado

Propor ao Ideies a elaboração de 
estudos econômicos para o Setor de 
Rochas Ornamentais

25/02/19 31/05/19 18/02/2019 Concluído Sim
Encaminhar demanda para o IDEIES para avaliar possibilidade de atender a demanda do Sindirochas quanto à necessidade de gerar estudos econômicos para o setor de rochas 
ornamentais.

11/11/2019
- Encaminhada demanda para o Ideies em 03/05/2019. Aguardando resposta.
- Resposta enviada pelo Ideies - Fato Econômico Fevereiro/2019.
- Resposta encaminhada ao Sindicato.

SINDIROCHAS CSI MI
Oportunidades de novos mercados e 
clientes para o Setor de Rochas 
Ornamentais

Encaminhar desafio do Setor de 
Rochas Ornamentais para a área de 
Mais Negócios/IEL/ES

25/02/19 31/05/19 28/06/2019 Concluído Sim Encaminhar demanda para a área +Negócios/IEL-ES para avaliar ações que podem ser desenvolvidas em atendimento ao pleito do Sindirochas 11/11/2019
- Encaminhada demanda para a área +Negócios do Ideies.
- Aguardando resposta para definir possíveis ações.
- Segundo +Negócios já foram realizadas ações neste sentido com relação ao mercado internacional.

SINDIROCHAS CSI MI
Preparação do Setor de Rochas 
Ornamentais para a Indústria 4.0

Realizar workshops sobre a Indústria 
4.0 para o Setor de Rochas 
Ornamentais

11/03/19 31/05/19 31/07/2019 28/06/2019 Concluído Sim
- Encaminhar demanda para o SENAI/ES para avaliar ações que podem ser desenvolvidas em atendimento ao pleito do Sindirochas.
- Acção já está sendo realizada pelo SENAI/ES.

11/11/2019
- Encaminhada demanda para o SENAI/ES em 03/05/82019. Aguardando resposta.
- Ação sendo desenvolvida pelo Senai/ES junto ao Sindirochas.

SINDIROCHAS CSI MI
Realização de amplo debate sobre o 
futuro do Setor de Rochas Ornamentais

Estruturar o Fórum de Debates sobre 
o futuro do Setor de Rochas 
Ornamentais (conversar com Ricardo 
Vescovi)

11/03/19 20/12/19 31/10/2019 Em Andamento Sim - Encaminhar proposta ao presidente da CSI Mineração sugerindo a realização de Workshop para debater e construir cenários para o setor de rochas ornamentais. 11/11/2019

- Proposta a ser colocada na pauta de reunião da CSI Mineração em Maio/2019. Posteriormente, 
informar ao Sindirochas a decisão da câmara.
- Reunião da CSI Mineração em maio/2019 não foi realizada por falta de quórum.
- Planejamento estratégico do setor de rochas ornamentais sendo desenvolvido pelo IEL/ES (previsão 
de término 2 meses - final de julho/2019). Demanda contratada pelo próprio Sindirochas.
- Com o planejamento estratégico, o Sindirochas terá definido os possíveis cenários para o setor. Pode 
ser proposto workshop para realização do debate. Verificar com Ricardo Vescovi.

SINDIROCHAS CSI MI
Manual prático para identificação do 
uso adequado da rocha ornamental - 
referência manual IEL 2013

Solicitar ao SENAI/ES a possibilidade 
de elaborar o Manual de Uso 
Adequado de Rochas Ornamentais

08/04/19 31/10/19 31/10/2019 Atrasado Sim Avaliar junto ao SENAI/ES a possibilidade de elaborar o manual solicitado pelo Sindirochas 11/11/2019
- Encaminhar ao SENAI/ES a demanda para que avalie a possibilidade de gerar o estudo e elaboração do 
manual.
- Enviado email para o Diretor Regional do Senai para atendimento desta demanda.

MONITORAMENTO DA AGENDA SINDICAL - CONSELHOS E CÂMARAS


