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O Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura (CTMAR) da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Ro-
raima (FIER) se reuniu no dia 13 de 
março em sua primeira reunião do 
ano de 2023, para deliberar temas 
relacionados ao setor.

O encontro do CTMAR aconteceu 
no auditório da FIER e reuniu conse-
lheiros e convidados. 

Durante a reunião foi ministrada 
a palestra Licenciamento ambiental 
para empresas industriais, com o ob-
jetivo de estimular a transformação 
das empresas no que se refere às 
questões ambientais e a promoção 
de ações sustentáveis, bem como 

O Conselho Temático de Responsa-
bilidade Social e Relações Trabalhis-
tas (CTRSRT) da Federação das Indús-
trias de Roraima (FIER) participou no 
dia 20 de março, da primeira reunião 
ordinária, para deliberar assuntos 
administrativos de relevância para o 
segmento.

O encontro ocorreu no auditório 
da FIER e contou com a presença de 
conselheiros do colegiado. O audi-
tor fiscal do trabalho, Cleberson da 
Cunha Silva, ministrou uma palestra 
com o tema Apresentação de Progra-
mas exigidos por lei para as empre-
sas industriais, no tocante à saúde e 
segurança no trabalho e o papel de 
fiscalização da SRT. 

A proposta da palestra foi propor-
cionar conhecimento a respeito des-
te importante tema, dando ênfase 

nas normas de SST, outras exigências 
documentais, bem como o papel da 
fiscalização do trabalho.

esclarecer as dúvidas dos membros 
deste colegiado.

A apresentação foi feita pela re-

presentante da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEMMA), Maria 
Consolata de Oliveira Nóbrega.
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No dia 20 de março, o Conselho 
Temático de Micro e Pequena Em-
presa, Economia e Política Indus-
trial (COMPI) realizou a sua primei-
ra reunião ordinária, para discutir 
ações e iniciativas de desenvolvi-
mento industrial e debater temas 
pertinentes ao setor.

Os Conselhos Temáticos são fó-
runs permanentes de discussão de 
empresários industriais, institui-
ções de diferentes segmentos da 
sociedade, especialistas e técnicos 
do Sistema Indústria. Na reunião 
do COMPI o tema abordado foi Po-
lítica de apoio ao empresário rorai-
mense com a diminuição de taxas 
(redução da carga tributária).

A finalidade de apresentar este 
assunto foi para oferecer mais co-
nhecimento quanto às políticas 
que estão sendo adotadas para 
diminuição das taxas dos serviços 
prestados aos empresários, o que 
é de extrema importância para as 
empresas industriais, bem como 
para o desenvolvimento do estado.

O palestrante foi Fabiano de 
Cristo, vice-presidente da Junta 

Comercial do Estado de Roraima 
(JUCERR). Ele explanou sobre a 
abertura de novas empresas em 
Roraima, o cenário atual do em-
prego em Roraima, PIB de Roraima, 
as etapas das políticas de apoio ao 
empresário roraimense e os resul-
tados obtidos. 

Após a palestra, foi feita uma 

apresentação, pela coordenado-
ra técnica e administrativa Luana 
Barbosa, sobre a reunião de nive-
lamento realizada com os gestores 
dos três Conselhos Temáticos, o 
plano de trabalho do COMPI que 
será executado em 2023 e uma ho-
menagem ao Dia Internacional da 
Mulher.

COMPI

Primeira reunião do COMPI tem palestra sobre 
Política de apoio ao empresário roraimense


