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O ano começou com boas perspec-
tivas para o Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Energia e Infraestrutura (CTMAR), da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER), que se reuniu no 
dia 13 de fevereiro, de forma presen-
cial, para dar posse aos novos mem-
bros indicados para o exercício 2023.

Ainda nesta reunião, que foi reali-
zada na sede da Federação, aconte-
ceu a eleição do conselho, na qual 
foram escolhidos o presidente, o em-
presário André Felício Gonçalves, do 
setor industrial da cerâmica, e o vice-
-presidente, o empresário do setor 
industrial da reparação de veículos, 
João da Silva.

A reunião extraordinária deste ano 
do Conselho Temático de Responsa-
bilidade Social e Relações Trabalhis-
tas (CTRSRT), da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima (FIER), 
teve como pauta a posse dos mem-
bros eleitos para atuarem no exercí-
cio de 2023. 

O encontro foi realizado no dia 13 
de fevereiro, na sede da FIER, onde 
também ocorreu a eleição dos novos 
gestores deste colegiado. O presi-
dente eleito foi o empresário Rober-
to Kennedy Scharamm Rodrigues, do 
setor industrial da confecção, e como 
vice-presidente, o empresário do se-
tor industrial da marcenaria, Carlos 
Vitor Vilhena.

Os novos membros foram empos-
sados e se disponibilizaram a atuar 
de forma efetiva na elaboração de 

pautas de defesa de interesses do se-
tor industrial de Roraima. 

Membros do CTMAR em reunião extraordinária do exercício de 2023

Novos integrantes do CTRSRT em reunião extraordinária
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O Conselho Temático da Micro e 
Pequena Empresa, Economia e Polí-
tica Industrial (COMPI), da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER), promoveu a primeira reunião 
do ano, no dia 13 de fevereiro, para 
dar posse aos novos membros e ele-
ger os seus gestores.  

O presidente eleito pelo Conselho 
para atuar no exercício de 2023 foi 
o empresário João de Lima Tavares, 
do ramo da marcenaria; e o empre-
sário Virgílio Barbosa de Mello Neto, 
do setor de artesanato, como vice-
-presidente.

Todos os membros empossados 

Em reunião de alinhamento, re-
alizada no dia 02 de março, os pre-
sidentes e vice-presidentes dos três 
conselhos temáticos receberam, da 
alta administração da FIER, direcio-
namentos estratégicos para nortear 

atuarão com a responsabilidade de 
representar a sua instituição e deba-
ter temas relevantes para este seg-

as suas ações dos Conselhos. A Fede-
ração busca preparar as suas lideran-
ças para um eficaz exercício das fun-
ções de presidente e vice-presidente 
dos colegiados.

Foi um momento de troca de infor-

Primeira reunião do ano contou com espaço para integração dos novos membros do COMPI 

mento, com o objetivo de defender 
os interesses da indústria roraimen-
se.

mações para garantir que as reuniões 
dos conselhos se tornem cada vez 
mais efetivas e padronizadas, pro-
porcionando um ambiente favorável 
para debates na defesa de interesses 
do setor industrial de Roraima.

Gestores dos conselhos temáticos reunidos para nivelamento de informações Reunião contou com a participação de representantes dos três conselhos temáticos

COMPI

Eleição da gestão do colegiado é destaque da 
primeira reunião extraordinária do ano

Reunião de nivelamento sobre Gestão de Conselhos 
Temáticos do Sistema FIER


