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SINDICER COINFRA
Alto custo do gás para grandes 
empresas

Exigir da ES-Gás compromisso de 
alternativa de compra de gás 
natural de outro fornecedor que 
não a Petrobrás.

14/01/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019

O Presidente da FINDES enviou carta ao Governador solicitando a alteração do regramento
estadual sobre a distribuição de gás natural e que a ES GAS tenha entre suas primeiras ações
lançamento de chamda pública para compra de gás no mercado, o que permitirá a implantação
de projetos de terminais de GNL no Estado, barateando o custo do gás ao final.

SINDICER COINFRA
Alto custo do gás para grandes 
empresas

Apoiar a Bancada Federal e 
acompanhar sua atuação para 
acelerar a tramitação do PL 
6407/2013, eliminando o 
monopólio da distribuição e da 
produção.

14/01/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019

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.

SINDIMOL COINFRA

Entender legislação para utilização 
de energia fotovoltaica e realizar 
estudo de viabilidade para utilização 
no polo de Linhares

Elaborar e implantar um projeto 
piloto de produção de energia 

fotovoltaica no Polo Moveleiro de 
Linhares.

10/01/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Há manifestação de interesse de 60 empresas da FINDES em participar de consórcio de
consumo em Geração Distribuída, num montante de consumo suficiente para implantação de
quase 4 projetos de 1 MW cada (até 1 MW há isenção de ICMS).

SINDIPÃES COINFRA Alto custo de energia

Enviar comunicado ao sindicato 
para que este divulguem às 
empresas para encaminharem ao 
SENAI as contas de energia dos 
últimos 12 meses para análise 
(ver comentário).

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Enviado email para presidente e executivo do sindicato, incluindo informações recentes sobre
Geração Distribuída.

SINDIPÃES COINFRA Alto custo do gás

Solicitar ao IDEIES estudo sobre 
custos da cadeia de fornecimento 
de GLP para as várias regiões do 
Estado e elaborar plano de ação 
para redução dos custos da 
cadeia.

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019

O IDEIES elaborou o questionário IMPACTO DO PREÇO DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
NA INDÚSTRIA, que deve ser encaminhado a empresas associadas ao Sindimassas e ao
Sindipães, a fim de pesquisar como se dá nelas o consumo de GLP. O questionário será validado
e distribuído neste mês.

SINDIPEDREIRAS COINFRA
Reativação do obras no ES (previsão 
de obras do novo governo)

Identificar em conjunto com o 
SINDIPEDREIRAS as principais 
obras paralisadas ou não 
iniciadas e estabelecer ordem de 
prioridade para defesa de sua 
retomada ou início junto ao novo 
Governo.

15/02/19 31/03/19 31/05/2019 31/05/2019 Concluído Sim
A solicitação do sindicato foi esclarecida por sua presidente e a lista de obras está sendo preparada. Convite ao Secretário da SETOP para reunião do Conselho deverá 
adicionar mais esclarecimentos.

06/11/2019
O COINFRA, através do GT de Logística, vem monitorando as principais obras junto a DNIT,
SETOP e DER.

SINDIPESCA COINFRA Alto custo de energia elétrica

Enviar comunicado ao sindicato 
para que este divulguem às 
empresas para encaminharem ao 
SENAI as contas de energia dos 
últimos 12 meses para análise 
(ver comentário).

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Enviado email para presidente e executivo do sindicato, incluindo informações recentes sobre
Geração Distribuída.

SINDIPESCA COINFRA Alto custo de energia elétrica

Enviar comunicado ao sindicato 
para que este divulguem às 
empresas para encaminharem ao 
SENAI as contas de energia dos 
últimos 12 meses para análise 
(ver comentário).

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Há manifestação de interesse de 60 empresas da FINDES em participar de consórcio de
consumo em Geração Distribuída, num montante de consumo suficiente para implantação de
quase 4 projetos de 1 MW cada (até 1 MW há isenção de ICMS).

SINDIROCHAS COINFRA
Logistíca de exportação - Navios e 
container's não atendem a demanda 
das empresas exportadores

Apoiar e acompanhar a 
implantação dos projetos 
prioritários de portos do Estado.

01/01/19 01/08/20 Em Andamento sim 06/11/2019
Continua em andamento o processo de privatização da CODESA com participação do COINFRA.
O Minsitério da Infraestrutura promete cumprir o cornograma. O Porto da Imetame deve iniciar
obras no mar até o dim do ano.

SINVESCO COINFRA Reduzir custo da energia elétrica

Enviar comunicado ao sindicato 
para que este divulguem às 
empresas para encaminharem ao 
SENAI as contas de energia dos 
últimos 12 meses para análise 
(ver comentário).

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Enviado email para presidente e executivo do sindicato, incluindo informações recentes sobre
Geração Distribuída.
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SINVESCO COINFRA Reduzir custo da energia elétrica

Enviar comunicado ao sindicato 
para informar às empresas a 
possibilidade de formar 
consórcios para compra de 
energia no mercado livre, a 
exemplo do projeto piloto do 
SINDIPLASTES.

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Não 06/11/2019
Há manifestação de interesse de 60 empresas da FINDES em participar de consórcio de
consumo em Geração Distribuída, num montante de consumo suficiente para implantação de
quase 4 projetos de 1 MW cada (até 1 MW há isenção de ICMS).

SINDIPLASTES COINFRA

Elevado impacto dos custos de 
energia nos custos totais das 
empresas. A energia elétrica é 
taxada em 25%, sendo creditado 
somente 7%. Em outros estados as 
alíquotas são bem menores (18%, 
com impacto  em PIS e COFINS)

01/02/19 31/12/19 Em Andamento Sim 06/11/2019

Elaborados artigo e nota técnica mostrando a incoerência da alta carga tributária sobre a
energia elétrica e recomendando sua redução dentro da reforma tributária que começa a ser
discutida. O COINFRA aprovou carta à ANEEL manifestando posicionamento contrário à taxação
da energia fotovoltaica, principal fonte da Geração Distribuída.


