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RESPOSTAS  PARA OS SINDICATOS

SINDICER COAL
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

01/02/19 20/12/19 01/04/2019 Concluído
Demanda encerrada considerando que a Regional da ANM está operacional, e que em nossas análises não conseguimos identificar nenhum motivo concreto que sinalize 
a saída da regional daqui do Estado.  (minuta de ofício elaborado, porém não enviado)

SINDIPLASTES COAL

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.

21/02/19 31/12/19 Em Andamento Sim
Reunião do Sindiplastes com o presidente Léo de Castro. Reunião do Sindiplastes com Coal e jurídico da Findes e representante da Abiplast. Na ALES permanece 
inalterada a tramitação, ainda na Procuradoria.  Em 08/08/2019 reunião na Findes com o Sindiplastes, Abiplast, Sinrecicle e empresários.

08/08/2019

SINDIPLASTES COAL

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.

21/02/19 31/12/19 Em Andamento Sim
Reunião do Sindiplastes com Coal e jurídico da Findes e representante da Abiplast. Em 09/05/2019 reuniões do Sindiplastes, Abiplast e COAL com os Deputados Emílio 
Mameri (autor do PL) e assessoria do Dep. Fabrício Gandini (relator na CCJ). No dia 14/05/19: defesa oral por técnica da Abiplast perante os integrantes da CCJ-ALES.  
Em 03/07/2019 reunião do COAL+Sindiplastes+Sinrecicle+dr. Sérgio Rogério de Castro com o Dep. Emílio Mameri na ALES.

08/08/2019

SINDIPLASTES COAL

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.

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

21/02/19 31/12/19 Em Andamento Sim
Reunião do Sindiplastes com Coal e jurídico da Findes e representante da Abiplast. Em 09/05/2019 reuniões do Sindiplastes, Abiplast e COAL com a assessoria do Dep. 
Fabrício Gandini (relator na CCJ). No dia 14/05/19: defesa oral por técnica da Abiplast perante os integrantes da CCJ-ALES. Aguarda Parecer do Relator na Comissão de 
Justiça.  Em 08/08/2019 reunião na Findes com o Sindiplastes, Abiplast, Sinrecicle e empresários.

08/08/2019

SINDIPLASTES COAL

PL 512/2019, do Dep. Rafael 
Favatto/PATRI, que acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.896, de 29 de 
agosto de 2012, que dispõe sobre a 
distribuição aos consumidores de 
sacolas plásticas pelos 
estabelecimentos comerciais, na 
forma que especifica 

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

03/07/19 31/12/19 Em Andamento Sim
Solicitado ao Sindiplastes o levantamento de material técnico-jurídico junto à Abiplast. Solicitada reunião com o Deputado autor da proposição.  Em 08/08/2019 
reunião na Findes com o Sindiplastes, Abiplast, Sinrecicle e empresários.

08/08/2019

SINDIPLASTES COAL

PL 532/2019, do Dep. Rafael 
Favatto/PATRI, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da utilização
de materiais biodegradáveis na 
composição
de utensílios descartáveis 
destinados ao
acondicionamento e ao manejo de
alimentos prontos para o consumo.

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

Em análise Sim  Em 08/08/2019 reunião na Findes com o Sindiplastes, Abiplast, Sinrecicle e empresários. 08/08/2019

SINPROCIM COAL
PL 382/2017 - Lei Ordinária 
10.995/2019

Articular reunião para a 
construção de ADI-Argüição de 
Insconstitucionalidade da Lei 
estadual 10.995/2019 (resultante 
do PL 382/2017, do Dep. Rafael 
Favatto, que dispõe sobre o peso 
das embalagens do saco de 
cimento). 

Concluído
Em 26/06/2019, o COAL coordenou e participou de reunião entre Sinprocim, empresário Roberto Lima, da Polimix - fabricante de cimento no ES, e com o dr. Leonardo 
Ronconi, advogado do Jurídico da Findes
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SINCAFÉ COAL
PL 587/2019- Logística revesa para 
cápsulas de café, de autoria do Dep. 
Marcos Garcia

Investigar com o Sincafé a 
necessidade de propor 
aperfeiçoamento ao projeto de 
lei

05/08/19 17/12/19 Em Andamento Sim Em 13/08/2019 encaminhado email ao presidente do Sincafé e mensagem por whatsapp. 13/08/2019

SINDIPAPEIS COAL

PL 646/2019, do Dep. Sérgio 
Majeski (PSB), que revoga a Lei no. 
10.423,de 2/10/2015, e reinsere os 
incisos XIV e XVII ao Art. 75 da Lei nº 
4.701, de 1º/12/1992 
estabelecenod, dentre outras 
obrigações, a elaboração de EIA-
RIMA para atividades de exploração 
de recurso florestal em 
propriedades com mais de 100 ha.

Acompanhar tramitação e 
investigar com o Sindipapeis e 
empersas impactadas sobre 
estratégia de trato da proposição.

09/08/19 17/12/19 Em Andamento Sim 19/08/2019


