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Missão
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Visão
Ser reconhecida nacionalmente como protagonista na promoção do      
crescimento e desenvolvimento da indústria roraimense, gerando si-
nergia e impactos relevantes para a sociedade.
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PALAVRA DA PRESIDENTE
 Um Relatório de Gestão representa a pres-
tação de contas dos atos administrativos de uma 
Diretoria. A FIER, entidade sem fins lucrativos e 
que atua na defesa dos interesses do setor em-
presarial industrial, possui uma diretoria composta 
por empresários desse importante segmento, que 
prestam seus serviços de forma não remunerada, 
e se colocam à disposição da entidade, para jun-
tos, criarem um ambiente favorável aos negócios, 
fortalecerem a imagem do Sistema Indústria e pro-
moverem o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do nosso Estado, da Região e do País.
 2021 foi um ano em que ainda vivencia-
mos a pandemia e as limitações impostas à toda 
a sociedade. Num gesto de cuidado e prevenção, 
ficamos afastados daqueles que amamos, nossas 
atividades empresariais foram limitadas, mas de-
safiamos a nossa própria criatividade, inovação e 
empreendedorismo para alcansarmos os resulta-
dos aqui registrados.
 Recebemos dois novos sindicatos para for-
talecer a nossa base, os quais representam os se-
tores cerâmico e marcenaria roraimense; estabele-
cemos um diálogo bastante positivo com todas as 
esferas do poder – municipal, estadual e federal. 
Estreitamos relacionamentos com entidades que 
também fomentam o desenvolvimento industrial como a SUFRAMA, SUDAM, BNDES, Instituições finan-
ceiras e agências de fomento.
 Caminhamos juntos com a Prefeitura Municipal de Boa Vista e com o Governo do Estado, assim 
como buscamos o apoio das nossas bancadas municipal, estadual e federal, sempre focados na defesa 
dos interesses da indústria de transformação e beneficiamento.
 Fomos proativos e aumentamos o volume de prestação de serviços, principalmente na área do 
Comércio Exterior, onde aumentamos em 502% a emissão de Certificado de Origem Digital – COD, 
estivemos presentes nas principais pautas e eventos institucionais do Sistema S e do nosso Estado, con-
tribuindo para o fortalecimento da nossa imagem institucional.
 Enfrentamos desafios diversos, tanto interna quanto externamente, mas, nos saímos vitoriosos, 
porque a união de todos os que trabalham voluntariamente para o bem comum, fez com que as gran-
des e pequenas batalhas, servissem de insumos para forjar os elos dessa corrente de ética e transparên-
cia que sustenta as ações da FIER, diariamente.
 Promovemos atividades que deram visibilidade à nossa Amazônia, ao seu imenso potencial e 
abrimos um caminho para o desenvolvimento pautado na responsabilidade social empresarial e am-
biental.
 Queremos entregar este relatório, agradecendo ao Conselho de Representantes FIER, Diretoria 
Executiva, Presidentes de Sindicatos, a CNI – Confederação Nacional da Indústria, a Ação Pró Amazônia 
e nossos parceiros institucionais por trilharmos juntos, caminhos que nos deram grandes oportunida-
des para o desenvolvimento, sendo a conquista de ideais coletivos em favor da indústria roraimense e 
brasileira, o maior legado dessa gestão participativa e compartilhada que imprimimos como modelo de 
governança no Sistema FIER.

Izabel Itikawa
Presidente da FIER
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Reconhecimento da gestão sindical e apoio institucional
 Nos meses de janeiro e fevereiro, a FIER, 
por meio do seu Centro de Promoção do Associa-
tivismo Sindical, realizou o monitoramento da base 
sindical, junto à Coordenação-Geral de Registro 
Sindical, vinculada ao Ministério da Economia, para 
acompanhamento dos processos protocolados.
 Foram ainda realizados atendimentos aos 
sindicatos: SINBRA (bebidas), SINDICER (cerâ-

 Prêmio do Mérito Sindical - Instituído 
com o objetivo reconhecer e valorizar as iniciativas 
desenvolvidas pelas lideranças sindicais, com vis-
tas à promoção do associativismo, fortalecimento 
e defesa de interesses dos segmentos industriais 
por eles representados, o Prêmio considera 3 áre-
as de atuação, que somadas, alcançam até 100 
pontos, sendo elas: Sindicato Legal, Fortalecimen-
to Sindical e Promoção associativa. 
 Nessa edição, o prêmio reconheceu o es-
forço dos sindicatos que aderiram ao programa 
no período 2019/2020:  SINDIREPA (Reparação 
de Veículos); 2. SINDIGRÃOS (Beneficiamento de 
Grãos); 3. SINDIGRAF (Gráfico); 4. SINBRA (Bebi-
das); 5. SINDUSCON (Construção Civil); 6. SINDI-
CONF (Confecção); 7. SINDEARTER (Artesanato).

mica), SINDIMAR (marcenaria), SINDEARTER (ar-
tesanato), SINDIREPA (reparação de veículos) e 
SINDICONF (confecções) com procedimentos de 
orientação e apoio em demandas pontuais ou de 
apoio para práticas de gestão.
 A FIER apoiou e prestou assessoria ao pro-
cesso eleitoral do sindicato das Indústrias de Ce-
râmica do Estado de Roraima – SINDICER.

 O terceiro lugar foi concedido ao SINDI-
GRÃOS, o segundo lugar ficou com o SINDEARTER 
e o primeiro lugar foi conquistado pelo SINDUS-
CON-RR.
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Demandas dos Sindicatos apoiadas pela FIER e

atividades desenvolvidas pelos Sindicatos

SINDICONF, participa de capacitação em Gestão Sindical 
e Relacionamento Institucional, promovido pela FIER

 Cada sindicato, ao final do exercício 
fiscal, presta contas das atividades realiza-
das no período, para os seus associados, seja 
por meio de reunião, ou relatório de gestão.
 Neste capítulo, a FIER traz um peque-

 Visando orientar e aproximar a diretoria 
do sindicato à gestão estratégica e operacional 
da FIER, foi realizado um encontro técnico com a 
Diretoria do SINDICONF e a Superintendente da 
FIER – Almecir Câmara, para promoção de nivela-
mento institucional a respeito dos direitos e deve-
res tanto do sindicato, quanto da FIER. 
 Na ocasião, foram apresentados formulá-

no recorte do muito que foi feito por sua 
base sindical, em prol do desenvolvimento 
da indústria roraimense, juntamente com a 
FIER na defesa dos interesses setoriais e co-
letivos.

rios e ferramentas de gestão que poderão con-
tribuir para a prática administrativa do sindicato 
e como resultado final do encontro, foi criado 
um plano de trabalho que será conduzido pela 
Diretoria Sindical, com o objetivo de aproximar 
a base de associados à Diretoria e promover a 
defesa dos interesses da indústria de confec-
ções.
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SINDICONF realiza reunião ordinária de Diretoria

e conta com o apoio da FIER

SINDICONF comemora 29 anos de existência em Roraima

 A Diretoria do SINDICONF, solicitou o apoio 
da FIER para realização da sua primeira reunião 
presencial em um ano pandêmico. O encontro 
aconteceu no auditório da FIER e contou com a 

 Com uma programação especial dividida 
entre palestra, talk show, coquetel, entrega de 
brindes e exposição da produção roraimense do 
setor de confecções, o Sindicato da Indústria de 
Confecções de Roupas, de Alfaiataria, da Capo-
taria, de Tapeçaria e Similares do Estado de Ro-
raima – SINDICONF comemorou no dia 31 de 

presença da diretoria e parte dos seus associados. 
Foi apresentado e aprovado o plano de trabalho, e 
ratificada sua importância para a continuidade das 
ações de fortalecimento do associativismo.

agosto, 29 anos de existência, nas instalações 
do SENAI/RR. O evento contou com a presença 
de autoridades locais, sócios fundadores e no-
vos associados e foi apoiado pelas casas SESI, 
SENAI e IEL/RR. Foi um momento de grande ce-
lebração e reconhecimento da importância do 
setor.
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Parceria entre FIER, SINDICONF e SEBRAE leva
informações sobre acesso ao crédito a associados

 O Sindicato das Indústrias de Confecção 
de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tape-
çaria e similares do estado de Roraima (SINDI-
CONF) em parceria com a FIER e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), reuniu associados para uma oficina 
sobre acesso ao crédito. O evento ocorreu no 
dia 24 de setembro no auditório da FIER.
 Também participaram, representantes 

do Sindicato da Indústria do Artesanato de 
Roraima - SINDEARTER que, juntos, buscavam 
fortalecer a relação sindicato / empresa indus-
trial.
 Após o encontro, mais de 20 empreen-
dedoras tiveram a oportunidade de acesso ao 
crédito, por meio da linha de crédito aberta es-
pecificamente para esses setores, na Agência 
Desenvolve RR.
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Sinduscon-RR reforça campanha de prevenção

contra a COVID-19
 A campanha visou incentivar toda a co-
munidade da construção civil, empresários e 
trabalhadores a manterem os protocolos e cui-
dados que se mostraram exitosos com relação 
aos casos de covid relacionados ao setor. A 
campanha contou com o apoio do SESI/RR na 
divulgação e mobilização das empresas.
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 O Sinduscon-RR, em reunião organizada 
pela FIER, apresentou carta ao subsecretário 
Jorge Lima, solicitando as seguintes delibera-
ções:  extinção do prazo de validade da certi-
dão negativa de débitos previdenciários para 
fins de averbação da construção ao registro de 

 Buscando homenagear os 2,4 milhões de 
trabalhadores da construção social, o Sinduscon--
-RR aderiu a 14ª edição do Dia Nacional da Cons-
trução Social (DNCS). Com o tema “Orgulho de ser 
a força que constrói sonhos”, esta edição ocor-
reu de maneira online, no dia 21 de agosto, com 
apresentação da atriz e comediante Maria Paula. 

 O Sinduscon-RR, juntamente com o SE-
NAI/RR e a AMD – Associação da Moradia Dig-
na, inaugurou no dia 17.12 uma cozinha solidária 

imóveis; encerramento da matrícula de obra 
com emissão de certidão negativa de débitos 
previdenciários para fins de averbação no re-
gistro de imóveis; extinção das exigências de 
apresentação perante o registro de imóveis da 
certidão de tributos federais.

Sinduscon-RR apresenta carta ao subsecretário
do Ministério da Economia – Dr. Jorge Lima

Sinduscon-RR promove evento alusivo ao Dia Nacional da
Construção Social com sorteio de brindes e show de Michel Teló

 Sinduscon-RR firma parceria com o SENAI/RR e
Associação da Moradia Digna

Em uma tarde de comemoração que contou com 
sorteio de brindes como motocicleta, celulares, 
televisores, entre outros produtos, teve também 
os depoimentos de trabalhadores de todos as re-
giões do Brasil com destaque para o soldador ve-
nezuelano Franklin Tóvar enviado pelo Sinduscon-
-RR. O evento contou com o apoio do SESI/RR.

para atender ao projeto social desenvolvido pela 
associação, que fornece gratuitamente refeições 
no almoço, para uma cerca de 300 pessoas.
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 O projeto de Responsabilidade Social Em-
presarial, envolveu qualificação profissional, doa-
ção de materiais de construção e insumos, assis-
tência técnica e muito voluntariado.
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Sinduscon-RR e as Taxas Cartorárias

 A FIER continua diligente quanto a esta 
demanda encaminhada pelo SINDUSCON-RR. 
Consiste numa atuação como “amigo da causa” 
em ação cível ajuizada pelo Partido Solidariedade 
contra o aumento abusivo de taxas cartorárias. 

 Durante visita do Ministro do Meio Am-
biente Ricardo Salles à Roraima, a FIER fez chegar 
em suas mãos, carta apontando itens de defesa de 
interesses do setor madeireiro, a saber: regulari-
zação fundiária, segurança jurídica, licenciamento 

 Em 2021 representantes da FIER participa-
ram de três reuniões de alinhamento na Federa-
ção do Comércio de RR e uma audiência com a 
relatora do processo, Desembargadora Graciete 
Souto Maior. 

SINDIMADEIRAS e FIER entregam carta ao
Ministro do Meio Ambiente – Ricardo Salles

SINDIMADEIRAS e FIER promovem encontro
multi-institucional para discutir projeto de manejo

sustentável em terra indígena, em Roraima

ambiental, áreas de conservação, ação da Polícia 
Federal do Amazonas, entre outros. O Ministro to-
mou conhecimento dos fatos e comprometeu-se 
a tratar os assuntos com o Governo do Estado e 
equipe ministerial.

terra indígena de Roraima. O resultado do en-
contro foi bastante positivo, ficando estabeleci-
das novas ações a serem desenvolvidas para via-
bilização do projeto.
 Posteriormente, o projeto foi apresentado 
pelo Governo do Estado de Roraima durante o 
evento internacional denominado COP26 (Confe-
rência das Nações Unidas sobre mudanças climá-
ticas), ocorrida no período de 31.10 a 12.11.2021, 
em Glasgow – Escócia.

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, em parceria com o Sindicato da 
Indústria de Desdobramento e Beneficiamento 
de Madeiras, Laminados e Compensados de Ro-
raima (SINDIMADEIRAS), realizou na tarde do dia 
12 de julho, no auditório da FIER, uma reunião 
técnica com representantes de diversas institui-
ções locais e também com consultores do Servi-
ço Florestal Brasileiro – SFB, para apresentação e 
discussão do projeto de manejo sustentável em 
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 O Presidente do SINDIMADEIRAS – senhor 
Oneber de Magalhães Queiroz participou de 
duas reuniões em departamentos do IBAMA, em 
Brasília-DF, as quais foram articuladas pela FIER, 
em defesa dos interesses do setor. A agenda foi 
organizada da seguinte forma: Dia: 07/12/21, 
Horário: 14h30, Representante IBAMA: Aécio Ga-
liza - Coordenador Geral de Fiscalização Ambien-
tal (CGFis) e um representante da Coordenação 
de Operações de Fiscalização (COFis) - Pauta: 
Assuntos relacionados à Fiscalização Ambiental 

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER representada pelo seu primeiro 
vice-presidente e presidente do SINDIMADEIRAS 
– Oneber de Magalhães Queiroz, recepcionou en-
contro técnico em que foram discutidos importan-
tes temas de interesse do setor de base florestal, 
focando prioritariamente no destravamento do li-
cenciamento ambiental em áreas consideradas de 
conservação. O encontro ocorreu no dia 10 de se-
tembro e o tema repercutiu em diversas reuniões 
com a SEPLAN, culminando na solução do proble-
ma e destravamento do processo junto a FEMARH.

e cumprimento da Lei Complementar nº 140. Lo-
cal: Gabinete CGFis, Bloco ‘C’, Ibama Sede - SCEN 
Trecho 2, Edifício Sede, Brasília/DF. Segundo en-
contro as 16h. Representante IBAMA: João Pes-
soa Moreira Junior - Diretor de Uso Sustentável 
da Biodiversidade e Florestas – DBFLO. Pauta: 
funcionalidades do software “madeira legal” e do 
projeto “manejo sustentável de uso múltiplo em 
área indígena”. Local: Gabinete da DBFLO, Bloco 
‘B’ - Ibama Sede - SCEN Trecho 2, Edifício Sede, 
Brasília/DF. 

SINDIMADEIRAS DEFENDE INTERESSES DO
SETOR DE BASE FLORESTAL

SINDIMADEIRAS e FIER promovem reunião sobre
Flona Jauaperi

SINDIMADEIRAS SE MANIFESTA SOBRE PESQUISA
DIVULGADA NO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA 

 No dia 29.10.2021 o jornal Folha de Boa 
Vista divulgou matéria intitulada “Mais da me-
tade da exploração madeireira em Roraima é 
ilegal”, causando desconforto para o segmento, 
pois, segundo o Presidente do Sindicato, noticia 
resultado de uma pesquisa realizada por alguns 
Institutos a partir de dados incompletos, dispo-
nibilizados pela Fundação Estadual do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos-FEMARH/RR. 
 Com o apoio da FIER, o Presidente do SIN-
DIMADEIRAS divulgou nota no dia 04.11.2021, 
no mesmo periódico, afirmando que “o sistema 
operacional do Ministério do Meio Ambiente, 
que faz o controle do desmatamento, denomina-
do sistema Sinaflor, gerenciado pela Femarh, não 

contém informações atualizadas, inclusive as in-
formações constantes no Certificado Roraimen-
se de Regularidade Ambiental; da Declaração de 
Regularidade Ambiental e da Licença Ambiental 
Simplificada – o que pode ter levado os Institutos 
de pesquisa a uma idéia distorcida”.
 O Sindicato reforçou em nota “que consi-
dera importantes as atividades de pesquisa, mas 
que neste momento em que o setor, combali-
do pela pandemia, busca retomar crescimento, 
é preciso cautela na prestação e manuseio das 
informações que subsidiam pesquisas para não 
prejudicar o trabalho sério e comprovadamente 
sustentável de inúmeras empresas filiadas a cate-
goria”.
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Sindicato de Roraima participa de reunião
nacional dos SINDIREPAS

 O presidente do SINDIREPA/RR, João da Sil-
va, participou no período de 14 a 19 de dezembro, 
da reunião nacional dos SINDIREPAS, ocasião em 

que foram tratados assuntos de grande interesse 
para o setor, como a tabela tempária, parcerias es-
tratégicas, benchmarking e outros.

 O SINDEARTER participou do 14º Salão 
do Artesanato – Raízes Brasileiras, realizado 
em Brasília-DF, no período de 27 a 31.10.2021. 
Uma parceria da FIER e Governo do Estado/
SETRABES e da 32ª Feira Nacional do Artesa-
nato, ocorrida no período de 07 a 12.12.2021, 

SINDEARTER participa de eventos nacionais para
divulgação da indústria de transformação do artesanato

em Belo Horizonte - MG. Tais ações valoriza-
ram o setor, divulgaram o artesanato rorai-
mense e viabilizou a comercialização de to-
dos os produtos levados pelos artesãos locais 
e encomendas que certamente aqueceram a 
economia.
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 Com o apoio da FIER, o SINDIGAR pro-
tocolou importante pauta de defesa de inte-
resses do setor de mineração, na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, além de par-
ticipar de reuniões pré-agendadas no Ministé-
rio de Minas e Energia e Conselho de Defesa 
Nacional.

 O Sindicato desde sua filiação à Federação, 
tem buscado defender os interesses do setor, em 
parceria com a instituição. Seus pleitos foram enca-
minhados nos exercícios de 2019 e 2020. Em 2019 
foi encaminhado para a Deputada Lenir Rodrigues 
proposta legislativa objetivando a inclusão da água 
mineral nos produtos da cesta básica o que, conse-
quentemente, confere redução da alíquota do im-
posto ICMS incidente sobre o produto. 
 Em 2020, a FIER elaborou Carta ao Gover-
nador de Roraima solicitando alguns pleitos do 
setor, tais como: pagamento de débitos do FDI; 
redução da alíquota do ICMS da água mineral 
para 7% por meio de Decreto (sem necessidade 
de CONFAZ); crédito presumido nas operações 
internas dos produtos fabricados no Estado de 

No período de 12 a 15 de julho, os associados aos 
sindicatos SINDIGRÃOS e SINBRA, participaram 
de um evento virtual exclusivo para os setores de 
alimentos e bebidas provenientes da Amazônia

SINDIGAR promove pauta de defesa de interesses do setor, 
em encontros e apresentação de projetos em Brasília-DF 

SINBRA, por meio da FIER, apresenta propostas de defesa 
de interesses do setor para SEFAZ e ALE

SINDIGRÃOS E SINBRA participam de rodada
internacional de negócios

 Também encaminhou correspondências 
ao Presidente da República – Jair Bolsonaro, 
assim como esteve pessoalmente com o mes-
mo durante sua visita em Roraima.
Enviou ainda, pleitos ao Ministro da Economia 
– Paulo Guedes e ao vice-presidente da repú-
blica Hamilton Mourão.

Roraima; Cobrança de ST dos produtos fabrica-
dos em outros estados mesmo na operação de 
transferência e suspensão da cobrança do ICMS 
no consumo de energia por indústrias. 
 Já em 2021, a Deputada Lenir Rodrigues 
apresentou o projeto de lei no plenário da Assem-
bleia Legislativa do Estado de Roraima e, por de-
liberação do Presidente da Casa, foi encaminhado 
para análise na Comissão de Constituição e Justi-
ça. 
 E ainda em 2021, através da Divisão de Tri-
butação da SEFAZ/RR tomamos conhecimento de 
que o governo iria atender o tópico da redução da 
alíquota de ICMS para 7%, que a proposta havia 
sido encaminhada para o Palácio, e o setor aguar-
da a publicação desta alteração. 
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 Em reuniões de seu Conselho de Repre-
sentantes, a Federação das Indústrias do Esta-
do de Roraima –FIER aprovou a filiação do Sin-
dicato das Indústrias de Marcenaria do Estado 
de Roraima – SINDIMAR, no dia 27 de maio de 
2021 e Sindicato das Indústrias de Cerâmica do 
Estado de Roraima - SINDICER/RR e deu posse 
aos seus 04 delegados representantes junto ao 
Conselho, no dia 22 de julho no auditório da 

 Visando orientar e aproximar o novo sin-
dicato da gestão estratégica e operacional da 
FIER, foi realizado no dia 15 de julho, um en-
contro técnico com a Diretoria do SINDIMAR e 
a Superintendente da FIER – Almecir Câmara, 
para promoção de nivelamento institucional, a 
respeito dos direitos e deveres tanto do sindica-
to quanto da FIER. Ao final do encontro, a FIER 
recebeu avaliação positiva por parte dos dele-
gados, a respeito de seus procedimentos legais 
e estatutário, fortalecendo assim a prática do 
associativismo sindical.

FIER localizado no centro de Boa Vista.
 A assinatura dos Termos foi precedida 
pela apresentação do assessor jurídico da FIER – 
Dr. Maclison Chagas, com documentação e pa-
recer favorável da Comissão de Avaliação dos 
conselheiros para a possiblidade de ingresso 
dos referidos sindicatos ao sistema, além da as-
sociação dos novos conselheiros ao quadro da 
federação.

SINDIMAR, participa de capacitação em Gestão Sindical 
e Relacionamento Institucional, promovido pela FIER

DOIS NOVOS SINDICATOS PASSAM A
FAZER PARTE DA FIER
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Fortalecimento da indústria do Turismo em Roraima

 A presidente da FIER, Izabel Itikawa e a presi-
dente do SINDEARTER, Kátia Campos de Lima, parti-
ciparam de uma reunião com o Secretário Nacional 
de Atração e Investimento, Parcerias e Concessões 
do Ministério do Turismo Lucas Fiuza e o Governa-
dor de Roraima, Antônio Denarium. O objetivo foi 
discutir a implementação de projetos que impulsio-
nassem o setor, contando com o apoio do Governo 
Federal.
 Outras ações foram desenvolvidas na área 
de turismo, visando fortalecer o acesso do turista ao 
Centro de Artesanato, a participação de artesãos em 
feiras nacionais e locais, bem como o recebimento 
do PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL DO TURISMO DE RORAIMA - TURISMO 

 Na manhã do dia 29 de abril, a presidente 
da FIER, Izabel Itikawa, participou de reunião com a 
presidente da JUCERR, Srª. Mariana Ferreira Poltro-
nieri e com o presidente da Fecomércio, Ademir dos 
Santos, para tratar de assuntos de interesse do setor 

 Visando ampliar as ações do Núcleo de 
Acesso ao Crédito (NAC), no dia 02 de março, a 
equipe da FIER se reuniu com o Diretor Presiden-
te da Desenvolve/RR, Adailton Fernandes e com 
o Diretor de Crédito e Investimento da Agência, 
Mileide Carneiro. Na oportunidade, as equipes 

 No dia 03 de março, a Equipe Técnica 
da FIER, se reuniu com o Secretário de Estado 
de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN), 
Emerson Baú, e com a Diretora do Departa-
mento de Indústria e Comércio da SEPLAN, 
Cida Lacerda. A reunião técnica teve o objetivo 
de apresentar as ações e indicadores do Mapa 
Estratégico da Indústria de Roraima do 

2030, acostado ao EP. nº3438473, e o MAPA DO DE-
SENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DE RO-
RAIMA, contido no EP. n° 3438480. 2. 
 Este documento foi construído de forma par-
ticipativa pelo Governo do Estado de Roraima, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento/De-
partamento de Turismo, contando com contribui-
ções dos 15 municípios, representa um importante 
pilar para o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
o qual faz parte do escopo do “RORAIMA 2030”. 
 Além de apoiar a sua construção, a FIER per-
manece engajada na divulgação do referido plano e 
na consolidação de projetos que fortaleçam o setor, 
o qual se faz representar na base sindical da indús-
tria de transformação, pelo artesanato.

Articulação para atender demandas e
interesses das indústrias locais

Equipe da FIER se reúne com a Agência Desenvolve/RR

Apresentação de Mapa Estratégico à
SEPLAN e o Plano Roraima 2030

empresarial local, promovendo a aproximação do 
órgão com o setor produtivo roraimense e articu-
lar demandas que possam dar agilidade a processos 
administrativos e legais que impactam no ambiente 
de negócio voltado para o setor industrial.

puderam se apresentar e falar da atuação no que 
diz respeito ao acesso ao crédito para empresas 
industriais de Roraima, além de estabelecer um 
canal de comunicação entre as entidades para 
melhor atendimento dos clientes do NAC e da De-
senvolve Roraima.
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período de 2020 a 2024, elaborado pela FIER 
com a participação de empresas e sindicatos 
industriais, Conselhos Temáticos e Conselho de 
Representantes, bem como, Instituições públi-
cas e privadas parceiras.  O objetivo foi alinhar 
as prioridades do setor industrial e inseri-las 
no Plano Roraima 2030.
 No decorrer do exercício, a FIER participou 
ativamente no processo de elaboração do eixo 
Desenvolvimento Sustentável, especificamente 

 No dia 09.12, a convite da deputada es-
tadual Ângela Àguida Portela, a FIER participou 
de audiência pública na Assembleia Legislativa 
Estadual, para discutir a eficiência da política 
de desenvolvimento industrial para o Estado 
de Roraima. 
 Na ocasião, o Secretário Emerson Baú 
falou sobre a importância de se fomentar a 
indústria, que é um dos pilares para um de-
senvolvimento econômico e social. Ele afirmou 
que é preciso criar políticas públicas em que 
as estruturas sejam tão firmes que não haja a 
possibilidade de desfazê-las.
 A presidente da FIER, senhora Izabel Iti-
kawa, mencionou que há muito espaço para 
o crescimento industrial e econômico para os 
próximos anos com a implantação de novas in-

no contexto do objetivo 02 – Fortalecimento de 
setores produtivos estratégicos. A construção 
de indicadores e o alinhamento entre o mapa 
estratégico da FIER e o Plano de Desenvolvi-
mento Sustentável do Estado - Roraima 2030, 
irá proporcionar um melhor monitoramento e 
acompanhamento das ações desenvolvidas pe-
los setores público e privado, em tempo hábil 
para uma tomada de decisão eficaz, de modo a 
se alcançar o resultado desejado.

Audiência Pública sobre a Política de
Desenvolvimento Industrial de Roraima

dústrias e filiais que farão parte da cadeia pro-
dutiva como a de soja, de milho, de arroz, da 
exportação sustentável da mineração e do for-
talecimento de produtos de base florestal com 
selo de origem legal.
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 A FIER recebeu a visita do subsecretário 
do Ministério da Economia, Dr. Jorge Lima, o 
qual, em reunião com empresários locais, Go-
verno do Estado e Prefeitura Municipal de Boa 
Vista, apresentou respostas a demandas enca-
minhadas pela FIER ao presidente da República 
– Jair Bolsonaro e também o estudo feito a res-
peito do Custo Brasil. Na ocasião ficou acordado 
que a FIER coordenaria um grupo de trabalho 

FIER recebe visita do Subsecretário do
Ministério da Economia – Dr. Jorge Lima

composto pela iniciativa privada, governo do 
estado e prefeitura municipal, cujo objetivo era 
o de identificar e encaminhar para o Ministé-
rio da Economia, cinco demandas que, uma vez 
resolvidas, alavancaria o desenvolvimento eco-
nômico em Roraima. A ação foi desenvolvida e 
posteriormente, os órgãos passaram a receber 
o monitoramento e gestão das ações a serem 
desenvolvidas.
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FIER e Governo discutem ações para o
desenvolvimento econômico do Estado

 No dia 28 de abril a FIER, enquanto coor-
denadora do grupo de trabalho formado para 
o desenvolvimento de projetos que promovam 
o crescimento econômico, por meio de ações 
de curto prazo, reuniu-se com a SEPLAN, re-
presentada pelo secretário estadual de pla-
nejamento, Emerson Baú, para discutir inicia-
tivas de negócios sustentáveis no campo da 
Bioeconomia. A reunião teve a participação da 
presidente da FIER, Izabel Itikawa e da supe-
rintendente da instituição, Almecir Câmara. As 
propostas serão apresentadas ao Ministério da 
Economia, para a Secretaria de Indústria, Co-

 A agenda legislativa é um compilado de 
propostas consideradas prioritárias para o se-
tor industrial, dentre aquelas que estão em trâ-
mite no Congresso Nacional.  

 Segurança Pública - A Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por 
meio da representação de sua presidente, Iza-

mércio, Serviço e Inovação e, Agência das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
– UNIDO.

CNI - Agenda Legislativa 2021 conta
com a participação da FIER 

Distrito Industrial como pauta de defesa de interesses

 Construída a partir da contribuição de 
mais de 110 entidades representativas do setor 
produtivo, dentre as quais, a Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima – FIER. 

bel Itikawa, fez parte da reunião ocorrida no 
dia 28 de abril, junto à Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento (EPLAN), Comando 
da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado, com 
o objetivo de definirem medidas de seguran-
ça para combater a criminalidade presente no 
Distrito Industrial Governador Aquilino Mota 
Duarte. Participaram da reunião o secretário da 
SEPLAN, Emerson Baú, o comandante da Polícia 
Militar, Coronel Francisco Xavier Medeiros de 
Castro, o Coordenador da Central de Flagran-
tes, delegado Fernando Bruno, além de outros 
representantes das instituições. As instituições 
se comprometeram a trabalhar em conjunto, 
cada uma no que competia sua alçada.
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 Na tarde de 05 de maio de 2021, a pre-
sidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima, Izabel Itikawa, recebeu na sede da 
FIER, a diretoria eleita para o novo mandato do 
Conselho de Desenvolvimento do Distrito In-
dustrial (CDDI), a qual é composta por: Doan 
Rabelo Nascimento, como Presidente; Anselmo 
Martinez Alonso, Waldisio Moreira Junior, Bian-
ca Faccio Bortolon, Robério Bezerra de Araújo 
Filho e Domingos Izaque Lins. Durante o encon-
tro, as instituições ratificaram e fortaleceram seu 
relacionamento, visando a soma de esforços em 
prol da defesa dos interesses do segmento. 

 Posto de policiamento da Polícia 
Militar e ação conjunta com a Polícia Ci-
vil – Após encontro com as partes interessadas, 
foi implantado o patrulhamento da PM para ga-
rantir mais segurança, além de uma força tarefa 
da Polícia Civil na resolução dos crimes registra-
dos.
 Limpeza dos logradouros no Distrito 
Industrial -A FIER acompanhou e prestou con-
tas aos empresários do Distrito Industrial sobre 
a operação de limpeza urbana realizada pela 
Prefeitura Municipal de Boa Vista, como respos-
ta a uma demanda da Carta da Indústria entre-
gue aos candidatos à prefeitura e monitorada 
pela FIER.
 Novos projetos para o Distrito In-
dustrial: Identificação das ruas, iluminação pú-
blica, internet de qualidade e outros itens foram 
pautas defendidas pela FIER e que se encontram 
na agenda de trabalho do Governo do Estado e 
da Prefeitura Municipal de Boa Vista.
 Segurança Jurídica – A FIER participa 
ativamente do Conselho de desenvolvimento 
Industrial – CDI que é gerido pelo Governo do 
Estado/SEPLAN. Ao longo de 2021, foram aten-
didos com a regularização dos lotes, 33 empre-
sas e 73 lotes para as empresas instaladas no 
Distrito Industrial e as que buscam se instalar 
por meio de processo licitatório. A FIER, em par-

ceria com o SEBRAE, prestou consultoria as em-
presas para que as mesmas pudessem apresen-
tar seus projetos técnicos econômicos e assim 
regularizarem-se junto ao CDI para liberação do 
título definitivo.
 Novos empreendimentos - Como re-
sultado de pauta de defesa de interesses do se-
tor empresarial industrial, há mais de 10 anos, a 
FIER conseguiu a aprovação da Resolução CDI 
nº 06/2021, em 30 de agosto de 2021, a qual 
refere-se a concessão de direito de uso de uma 
área no Distrito Industrial, na totalidade da qua-
dra XXVII com 60 mil metros quadrados, na Rua 
DI-08, para a construção do polo de micro e pe-
quenas indústrias do ramo de serralherias, mar-
cenarias, funilarias, ficando a FIER responsável 
de repassar os lotes aos pequenos empresários.

FIER recebe nova diretoria do Conselho de
Desenvolvimento do Distrito Industrial
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Elas apresentaram as ações em andamento e as 
propostas a serem desenvolvidas no âmbito da 
defesa de interesses e fortalecimento da ima-
gem das empresas que geram emprego, renda 
e que atuam na referida área, assim como no 
campo da segurança e infraestrutura do Distrito 

Industrial. 
 Ao término do encontro, ficou acordada a 
construção desta agenda de trabalho a ser de-
senvolvida em curto prazo e o planejamento de 
ações futuras que deem visibilidade e importân-
cia à indústria roraimense.

 Na manhã do dia 24 de setembro, a FIER, 
por meio de sua presidente, membros de direto-
ria e conselheiros, participaram da cerimônia de 
assinatura da ordem de serviço para a primeira 

FIER participa da cerimônia de assinatura da ordem de 
serviço para asfaltamento do Distrito Industrial. 

etapa da obra de asfaltamento do Distrito Indus-
trial. A obra será executada por uma das empre-
sas associadas ao Sinduscon-RR, o que fortalece 
ainda mais a imagem do setor produtivo local.
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 No mês de dezembro, a Presidente da 
FIER – empresária industrial Izabel Itikawa, jun-
tamente com o Secretário de Planejamento – 
Emerson Baú, o Coordenador do Conselho de 
Desenvolvimento do Distrito Industrial – Doan 
Rabelo e empresário responsável pelas obras 
de limpeza e manutenção do Distrito – Rob-
son Portela, visitaram 05 pontos de obras, te-

cendo comentários a respeito de observações 
como: escoamento de águas fluviais, altura da 
pavimentação e esgoto. Alguns empresários e 
moradores de bairros adjacentes, juntaram-se 
a comitiva, demonstrando entusiasmo pelo an-
damento das obras, reconhecendo os benefí-
cios que serão obtidos com a conclusão desta 
obra.

 No mês de maio Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima se reuniu com 
a Associação dos Carvoeiros e com o Governo de 

Roraima na unidade do SENAI/RR, localizada no Dis-
trito Industrial para tratar da redução de poluentes e 
aquisição de equipamentos para essa finalidade. 

Encontro com a Associação dos Carvoeiros de Roraima

FIER realiza visita à obra de asfaltamento do
Distrito Industrial 

RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 2021 33



RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 202134

 O Conselho de Desenvolvimento do 
Distrito Industrial (CDDI) e a FIER, recebeu, na 
tarde do dia 12 de maio, o vereador de Boa 
Vista, senhor Idazio Chagas de Lima, empre-
sário industrial do setor de metalurgia, o qual 
se colocou à disposição para representar as 
demandas do setor industrial na Câmara Mu-
nicipal de Boa Vista. Na ocasião foram deba-
tidos os problemas vivenciados pelos empre-
sários do Distrito Industrial, momento em que 
foi sugerida a criação de um IPTU Industrial, 
cujo valor e percentual deveria ser calculado 
entre os valores do IPTU Urbano e IPTU Ru-
ral. O vereador informou não pode apresentar 
projetos que venham onerar o Município, mas 
que irá encaminhar o pleito ao Prefeito como 
uma indicação. 

IPTU Industrial - Uma alternativa para minimizar os
problemas de infraestrutura no Distrito Industrial

 A Federação da Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER) mobilizou sua diretoria, conse-
lhos e empresários industriais para participação 
em reunião virtual organizada pela Prefeitura 
Municipal de Boa Vista (PMBV), no dia 29 de 
abril, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar 
a classe empresarial industrial para a implanta-
ção do Programa de Gerenciamento de Resídu-
os (PGR), em atendimento à Lei 2004/2019.
 O dispositivo legal estabelece as diretri-

FIER apoia processo de implantação do Programa de
Gerenciamento de Resíduos em Boa Vista

zes municipais para a implementação do Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos de Boa Vista, por 
meio da elaboração e implantação do Sistema 
de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Ur-
banos, o qual as empresas industriais têm 425 
dias (1 ano e 2 meses), a contar de 16 de março 
de 2021, para realizarem as adequações neces-
sárias. A live contou com a participação de 44 
empresários, técnicos e profissionais da área 
ambiental.
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Reunião com o Prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique

 Realizada no auditório da FIER, no dia 26 
de maio a reunião teve como objetivo a entre-
ga ao prefeito, de documentos que monitora 
as reinvindicações feitas pelo Setor Industrial 
de Boa Vista e a apresentação de novas de-
mandas dos Sindicatos patronais associados a 
FIER. O evento contou com a participação do 
Prefeito senhor Arthur Henrique Brandão Ma-
chado; Sra. Izabel Itikawa - Presidente da FIER 
e do SINDIGRÃOS; Almecir de Freitas Câmara 
-Superintendente da FIER; Sr. Manoel Idalino 
Ferreira Chaves -Diretor 2° Secretário da FIER 
e Presidente do SINDIGRAF; Sr. João da Silva- 
Diretor 1° Tesoureiro da FIER e Presidente do 
SINDIREPA; Sra. Kátia Luiza Campos de Lima 
(Diretora 2ª Tesoureira da FIER e Presidente 
do SINDEARTER; Sr. Veronildo da Silva Holan-
da -1º Diretor Suplente da FIER e Vice-Presi-
dente do SINDUSCON; Sra. Iracema do Valle 
Oliveira -2ª Diretora Suplente da FIER e 1ª 
Secretária do SINDICONF; Sr. Francisco Doan 
Rabelo -Presidente do Conselho de Desen-
volvimento do Distrito Industrial - CDDI; Sra. 
Lizete Pereira Carneiro -Presidente do SINDI-
CONF; Dr. Maclison Chagas -Assessor Jurídico 
da FIER; Sr. Waldizio Moreira - Representante 

da Empresa Gessoraima; Sr. Robério Bezerra 
Araújo -Representante da Empresa Água Boa; 
Sr. Márcio Vinicius de Souza Almeida -Secre-
tário Municipal de Economia, Planejamento e 
Finanças e demais convidados. Durante o en-
contro foram tratados os seguintes assuntos: 
IPTU Industrial, limpeza, urbanização e ilumi-
nação pública no Distrito Industrial, revisão 
do código tributário municipal, gestão de re-
síduos sólidos entre outros. O Presidente do 
CCDI – Doan Rabelo agradeceu ao prefeito e a 
FIER, por viabilizarem o diálogo entre a classe 
produtora e o poder executivo municipal, de-
monstrando satisfação em ver a pauta sendo 
debatida com entusiasmo e comprometimen-
to.  O Prefeito Arthur Henrique considerou 
a reunião bastante produtiva e ratificou seu 
compromisso em apoiar o setor empresarial 
industrial, o qual gera emprego e renda em 
Boa Vista e no Estado como um todo. Para a 
presidente da FIER – Izabel Itikawa, o encontro 
aproximou ainda mais a instituição represen-
tativa da classe empresarial industrial, do po-
der executivo municipal, o qual demonstrou 
total interesse em responder aos pedidos da 
categoria econômica.
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Facilitadores do Programa Líder em Roraima apresentam 

estratégias para desenvolver o empreendedorismo
 A presidente do Sistema FIER, Izabel 
Itikawa, recebeu os empresários/consultores 
-  Rafael Lucchesi e João Batista Nogueira, fa-
cilitadores do Programa LIDER (Liderança para 
Desenvolvimento Regional) coordenado pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae/RR). Na ocasião, foram 
discutidas estratégias de desenvolvimento 
para Roraima, por meio do empreendedorismo 
e a união da iniciativa privada com os poderes 
públicos. O programa uniu empreendedores de 
vários municípios que, juntos, construíram um 
mapa estratégico que será apresentado para 
a sociedade e partes interessadas no início do 
mês de julho de 2021. A FIER será parceira des-

ta iniciativa, trazendo as propostas elencadas 
no mapa para seus planos de ação relaciona-
dos ao programa de fortalecimento e desen-
volvimento da indústria local.

 A presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), Izabel Itikawa, re-
cebeu o presidente do Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01), Sr. 
Luís Roberto Dias, acompanhado de represen-
tantes de cada estado atendido pelo conselho 
e o presidente do Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Roraima, Sr. Francivaldo Fernandes Oli-
veira.
 O Sistema FIER irá promover a parceria 
em prol do fortalecimento da categoria labo-
ral de técnicos industriais, nos seguintes temas, 
produtos e serviços: SESI - Formalização de con-
vênio para utilização dos serviços de Saúde e 
Promoção da Saúde para os profissionais sindi-
calizados; SENAI - Qualificação profissional; IEL- 
Cedência de espaço em seu site para criação de 
banco de profissionais técnicos industriais para 
viabilizar o processo de recrutamento  e seleção 

Parceria com Conselho e Sindicato dos
Técnicos Industriais em Roraima

e/ou contratação do serviço; FIER - Abertura de 
espaço para divulgação da profissão e do tra-
balho realizado pelo Sindicato, nas reuniões de 
Conselhos Temáticos.
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SIMPLES Ambiental é apresentado ao Governador do

Estado e também protocolado na Comissão de
Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributária e

Controle na ALE de Roraima 
 O Governador de Roraima -  Antônio De-
narium recebeu os presidentes de Federações que 
compõem o Fórum das Federações Representa-
tivas de Classes Empresariais, do qual a FIER faz 
parte. Também estavam presentes os presidentes 
da Fecomércio, FAERR, FACIRR, FEMICRO e CDL, 
juntamente com os secretários de Planejamento, 
Fazenda, Agricultura e Presidente da FEMARH. 
Durante o encontro, a FIER apresentou um rela-
tório com o status de todas as demandas encami-
nhadas anteriormente em defesa do setor empre-
sarial industrial, para que o Governador pudesse 
acompanhar o que já havia sido atendido e o que 
se encontra pendente. Na mesma ocasião foram 
apresentadas duas novas demandas: A proposta 
de criação de um Simples Ambiental, já implan-
tado no estado do Pará e as principais necessida-
des na área de infraestrutura, segurança, limpeza 
e conservação do Distrito Industrial. Ao final do 
encontro ficou acordado a formação de um calen-
dário de encontro de trabalho, estabelecido pelo 
Governo do Estado e todo o setor produtivo ro-
raimense, visando buscar soluções de curto prazo 
para os problemas enfrentados no dia a dia das 
empresas, bem como foi recomendada a inserção 
do projeto Simples Ambiental na composição dos 
projetos do eixo Desenvolvimento Sustentável do 

plano de desenvolvimento - Roraima 2030.
 Posteriormente, a presidente da FIER, Iza-
bel Itikawa, acompanhada do presidente do CT-
MAR, Oneber de Magalhães Queiroz, esteve no 
gabinete da presidente da comissão de orçamen-
to da ALE, Francisca Aurelina de Medeiros Lima, 
para protocolar, apresentar e defender o projeto 
para criação do Simples Ambiental. A Presidente 
da Comissão informou que estará lendo e anali-
sando a proposta. Durante a visita, foram discu-
tidos vários projetos de lei que se encontram na 
Câmara Federal e também no Senado, os quais 
impactam diretamente no desenvolvimento eco-
nômico e social do setor produtivo, em especial 
nas atividades de base florestal. Sugestões foram 
dadas no sentido de se promover amplo debate 
sobre as dificuldades enfrentadas pela classe em-
presarial e também sobre as propostas de solu-
ção que o próprio setor almeja apresentar para 
os seus parlamentares, tanto na esfera estadual 
quanto federal. A deputada ficou de discutir essa 
proposta internamente e dará retorno posterior. 
A Federação estará acompanhando a movimen-
tação da proposta, tanto na ALE, quando no Go-
verno Estadual e suas secretarias, visando obter 
um resultado final positivo para o setor produtivo 
industrial.
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 A Federações das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, representada pela presidente 
Izabel Itikawa participou de uma reunião online 
que discutiu MP´S - Medidas Provisórias apro-
vadas pelo Congresso Nacional que trazem à 
tona a chance da renegociação de dívidas das 
empresas das regiões Norte e Nordeste.
 O encontro teve a participação de pre-
sidentes de outras Federações das Indústrias 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Essas MP’s têm como objetivo dar um impul-
so nos empresários que contraíram dívidas 

no momento em que tentou implantar o seu 
empreendimento nas regiões citadas. Confor-
me informações da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), muitos desses endividamentos 
ocorrem em sua maioria por conta dos impre-
vistos de determinado período de inseguran-
ças e crises específicas da economia brasileira. 
Sendo assim as medidas visam recuperar a eco-
nomia regional, dando subsídios para que não 
ocorra a falência dessas empresas e como sal-
do positivo para a União seria, principalmente, 
o ajuste das contas públicas. 

FIER participa de debate sobre MP´s que renegociam
dívidas das empresas das regiões Norte e Nordeste
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Participação da Presidente da FIER, empresária
industrial Izabel Itikawa, em entrevista sobre o

Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima (ZEE) e
os pontos relevantes relacionados à área

de atuação da FIER
 A presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima - FIER, Izabel Itikawa, con-
cedeu entrevista à representante do Instituto de 
Inteligência Socioambiental Estratégica da Ama-
zônia - Piatam, Michelle de Oliveira, do dia 06 de 

agosto. O assunto da entrevista foi o Zoneamento 
Ecológico Econômico de Roraima (ZEE) e os pon-
tos relevantes relacionados à área de atuação da 
Federação como representante da indústria rorai-
mense, para a construção e consolidação do ZEE.

Encontro técnico na FIER discute incentivos fiscais
administrados pela SUDAM

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER recebeu um encontro técnico vol-
tado para divulgação e coleta de informações 
sobre incentivos ficais administrados pela Supe-
rintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) - Fundo Constitucional de Financiamen-
tos do Norte e Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia. O encontro ocorreu nos dias 2 e 3 de 
setembro na sede da FIER, localizada no centro de 

Boa Vista.
 Estiveram presentes representantes da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado de Ro-
raima - FAERR, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas - SEBRAE, Secretaria Estadual 
do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima - 
SEPLAN, Federação das Associações das Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Empreende-
dores Individuais - FEMICRO e SUDAM. 
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 A Presidente da FIER – Izabel Itikawa jun-
tamente com o Diretor da CNI, Presidente da 
Associação Ação Pró Amazônia e Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia 
– FIER - Dr. Marcelo Thomé, visitaram no dia 14 de 
junho o Governador Antônio Denarium e o Vice-
-Prefeito de Boa Vista - Cassio Gomes. Os encon-
tros tiveram o objetivo de apresentar a proposta 
de criação do Instituto Amazônia +21, que tem 
o propósito de promover negócios inovadores e 
de impacto na Amazônia Legal, orientados pelos 
princípios da governança socioambiental – ESG 
(Environmental, Social and Governance).
 No dia 11 de outubro, a FIER recepcionou 

Instituto Amazônia + 21 - Projeto sustentável com
perspectiva empresarial contou com o apoio da FIER

empresários, Governador do Estado, Secretá-
rio Municipal e demais autoridades locais, para 
o lançamento do Instituto Amazônia + 21. Na 
ocasião a presidente Izabel registrou o orgulho 
da Federação em pertencer a uma Amazônia 
repleta de oportunidades, uma Amazônia que 
dá certo. A presidente ratificou o compromis-
so assumido anteriormente, em apoiar a criação 
e o desenvolvimento de ações que serão cons-
truídas em cada Estado, por meio da iniciativa 
privada. Este é o futuro de uma economia sus-
tentável que faz um bom uso das potencialida-
des, produtos e serviços existentes na área da 
bioeconomia.
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 Na manhã do dia 12 de outubro entre as 
ações realizadas com vistas ao lançamento do Ins-
tituto Amazônia +21, o presidente da FIERO, Mar-
celo Thomé, acompanhado da presidente da FIER, 
Izabel Itikawa e do presidente do Sinduscon-RR, 
Clerlânio Holanda, visitaram uma das empresas 
industriais em Boa Vista.
 A visita ocorreu na empresa Agroindustrial 
Serra Verde, pertencente ao grupo Falavinha, ge-
rida pelo empresário Felipe Castro. O estabeleci-
mento está localizado na zona rural da capital. A 
empresa irá trabalhar em Roraima com beneficia-
mento de soja, além de outros produtos.

 No dia 29/11 foi realizada a comemora-
ção dos 30 anos da Ação Pró-Amazônia: Home-
nagem – Medalha Ordem do Mérito Amazônico 
Danilo Remor, em Brasília-DF, onde foram ho-
menageados o Governador do Estado Antonio 
Denarium e o ex presidente da FIER – Rivaldo 
Fernandes Neves in memoriam. Esta honra-
ria foi criada em 1995 e alterada pela Resolu-

ção do Conselho de Representantes nº 01/2005 
da Ação Pró- Amazônia. É destinada a premiar 
personalidades e instituições, nacionais ou es-
trangeiras, civis, militares ou eclesiásticas, em 
reconhecimento aos relevantes serviços presta-
dos em prol do desenvolvimento, do bem-estar 
social e da divulgação do parque industrial da 
Região Amazônica.

Presidentes da FIER e FIERO visitam empreendimento 
industrial em Boa Vista

30 Anos da Ação Pró-Amazônia – Medalha da Ordem do 
Mérito Amazônico Danilo Remor
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Cerimônia de outorga dos Prêmios Professor Samuel 

Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente

 No dia 01.12.2021, na cidade de Rio Branco 
no Acre, foi realizada a cerimônia de outorga dos 
prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da 
Amazônia de Empreendedorismo Consciente.
 Os prêmios possuem, entre os objetivos 
principais do certame pensar a Amazônia em va-
riadas dimensões, estimulando a criação e imple-
mentação de projetos para o desenvolvimento 
sustentável da região, visando o aumento da pro-
dutividade das empresas, exploração de recursos 
naturais sem impacto ambiental e melhoria da 
qualidade de vida da sua população. Todas suas 
publicações, defendeu a importância da Região 
Amazônica no contexto do desenvolvimento na-
cional e a necessidade do desenvolvimento sus-
tentável, respeitando o que ele definiu como os 

quatro paradigmas fundamentais para o desen-
volvimento da Amazônia: ser economicamente 
viável, ecologicamente adequado, politicamente 
equilibrado e socialmente justo.
 Em 2021, foram homenageadas as seguin-
tes instituições: 70 anos da Universidade Federal 
Rural da Amazônia – UFRA; 30 anos da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Roraima – FIER; 
10 anos da Panamazônia; Desenvolvimento das 
vacinas de combate ao Corona Vírus distribuídas 
no Brasil. Também foram feitas homenagens pós-
tumas ao: ex-presidente da FIER, Rivaldo Neves, 
que presidiu os prêmios na edição de 2019 e ao 
ex-chefe de gabinete da Presidência da Federa-
ção das Indústrias do Amazonas (FIEAM), Sérgio 
Melo.

Participação da FIER na 1ª e 2ª edição do
INVESTE Roraima

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, participou no dia 25 de abril do 
evento estadual Investe Roraima, evento organi-
zado pelo Governo do Estado através da Secreta-
ria de Planejamento – SEPLAN.
 O encontro que ocorreu no salão nobre do 
Palácio Senador Hélio Campos, localizado no Cen-
tro de Boa Vista e contou com a participação de 
empreendedores locais, representantes do setor 
comercial do estado como FECOMÉRCIO, FEMI-
CRO, CDL e secretários estaduais.
 Na segunda edição ocorrida em dezembro, 
o evento teve como objetivo apresentar o progra-
ma do governo para o desenvolvimento empresa

RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 2021 43



RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 202144
rial do Estado, através da busca de investimentos 
para abertura de novos negócios nos setores da 
indústria, comércio e serviços. O evento reuniu 
empresários, entidades, associações e instituições 
públicas, que buscavam contribuir para o desen-
volvimento do Estado de Roraima. A FIER partici-
pou ativamente das duas edições do evento, cola-
borando com a divulgação, mobilização do setor 
empresarial industrial, bem como participando do 
processo de cooptação dos empresários à parti-

 Durante o exercício 2021, a FIER partici-
pou de várias reuniões virtuais e presenciais com 
a SUFRAMA, órgão que não mediu esforços para 

 O projeto visa promover ações de integra-
ção e sinergia de políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento regional nos estados: Amazô-
nia, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.

ciparem ativamente do evento e também, forne-
cendo amostras de produtos Made in Roraima 
que foram exibidas nos dias do evento, em uma 
vitrine que contava com vários produtos de dife-
rente segmentos, tais como o setor de grãos, api-
cultura, materiais de limpeza, rações, cerâmicas, 
etc. Foram coletadas ao todo pela FIER, mais de 
30 amostras de produtos para o evento e  sensibi-
lizados mais de 100 empresários para participação 
durante toda a programação do Investe Roraima.

disseminar seus projetos, linhas de apoio e mo-
delo de gestão, bem como, viabilizou encontros 
com os empresários roraimenses.

Relacionamento Institucional com a SUFRAMA

Reunião com SUFRAMA  para discutir o
projeto missão ARARA
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 A FIER promoveu  jantar institucional para em-
presários industriais, autoridades locais e membros 
do Conselho Administrativo da SUFRAMA, no dia 
02.12.2021, formalizando a abertura dos trabalhos do 
colegiado em Roraima. O encontro abriu o dialógo 

entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
Secretaria Especial de Economia (órgão vinculado ao 
Ministério da Economia), Governo do Estado, Prefei-
tura Municipal de Boa Vista - PMBV e Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER.

Jantar institucional marca a abertura dos trabalhos do 
Conselho de Administração da SUFRAMA em Roraima

Participação na 301ª reunião do Conselho de
Administração da SUFRAMA.

 No dia 03.12.2021, a Presidente da FIER, 
empresária industrial Izabel Itikawa, partici-
pou da mesa dos trabalhos da 301ª reunião do 
Conselho de Administração da SUFRAMA, rea-
lizada no Fórum Sobral Pinto, ocasião em que 

se pronunciou em defesa do setor empresarial 
industrial e defendeu a política de desenvolvi-
mento industrial que vem sendo construida em 
parceria com a Federação, órgão de represen-
tação do setor industrial roraimense.
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 Durante o exercício, a FIER encami-
nhou diversas pautas de defesas de interesses 
do Sistema S, do setor produtivo industrial e 
do desenvolvimento econômico social e am-
biental de Roraima, da Região Norte e do País 
para: Câmara Municipal de Boa Vista, Assem-
bleia Legislativa Estadual, Governo do Estado 

A FIER apresentou pedido de apoio à SEFAZ 
para manifestar-se favorável a prorrogação da 
vigência do Bloco K simplificado da forma en-
viada atualmente pelas empresas. Assunto que 
seria votado pelo CONFAZ no dia 01.10.2021. 
Juntamente com as demais federações de in-
dústrias, a FIER logrou êxito na defesa de inte-
resses do setor industrial, recebendo a respos-
ta positiva ao pleito.

Pauta de Defesa junto as Bancadas Estadual e
Federal Roraimense

Bloco K é pauta de defesa da FIER

de Roraima, Prefeitura Municipal de Boa Vista, 
Deputados Federais, Senadores, Ministério da 
Economia, Câmara Federal e SEnado Federal, 
Presidência da República. Logramos êxito na 
maioria dos pedidos feitos, o que demonstra 
a força e a união das entidades representativas 
de classes empresariais.

Governo do Estado de Roraima 
Secretaria de Estado da Fazenda 
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

OFÍCIO Nº 6/2021/SEFAZ/GAB/ASSCOTEPE
Boa Vista - RR, 07 de outubro de 2021.

A Sua Senhoria a Senhora
IZABEL CRISTINA FERREIRA ITIKAWA
Presidente do Sistema FIER
Federação das Indústrias do Estado de Roraima
Av.: Benjamin Constant, 876 - Centro, CEP: 69301-020, Boa Vista / Roraima
 

Assunto: Carta nº 154/2021 - PRE - Bloco K
 

Senhora Presidente, 
 

Em atenção à Carta nº 154/2021-PRE, de 13 de setembro de 2021 (2892208), informo
que o estado de Roraima, sensível às demandas do setor produtivo local e nacional, manifestou-se
favorável à aprovação da proposta de Ajuste SINIEF que adiou a entrega obrigatória e completa do Bloco
K (SPED), pelos contribuintes industriais classificados nos grupos 294 e 295 e nas divisões 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE, com faturamento acima de R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), prevista anteriormente para 1º de janeiro de 2022.

Dessa forma, considerando a aprovação da referida proposta na 182ª Reunião Ordinária
do CONFAZ, realizada em 1º de outubro de 2021, a entrega obrigatória e completa do Bloco K, para os
contribuintes supra citados, foi adiada até que ocorra a implantação do novo modelo simplificado
estabelecido no parágrafo único do artigo 16 da Lei 13.874/19.

 
Atenciosamente,
 

(assinatura eletrônica)
MARCOS JORGE DE LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

Documento assinado eletronicamente por Marcos Jorge de Lima, Secretário de Estado da
Fazenda, em 07/10/2021, às 10:03, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
informando o código verificador 3075317 e o código CRC FBD796B5.

22101.006281/2021.41 3075317v4
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 A FIER, dando continuidade as ações ad-
ministrativas preconizadas em seu Estatuto, co-
ordenou as reuniões dos Conselhos Regionais do 
SESI, SENAI e IEL, bem como realizou as reuniões 
ordinárias e extraordinárias do seu Conselho de 

Representantes, Diretoria FIER, Conselhos Fis-
cais, Comissão de Contas e Conselhos Temáticos.
 Durante o exercício, foram realizadas as 
seguintes reuniões, onde foram deliberadas as 
pautas em questão:

 Conselho Regional do SESI/RR - 11 reu-
niões, no período de fevereiro a dezembro de 2021, 
com a apreciação e aprovação dos seguintes temas: 
balancetes mensais, prestação de contas do exer-
cício anterior, plano de ação e orçamento do exer-
cício 2022, Inventário e baixa de bens patrimoniais, 
relatório de reavaliação dos bens móveis e imóveis, 
tabela de preços dos serviços de saúde, segurança 
e promoção da saúde, implantação do Compliance, 
reajuste salarial, campanha de negociação de dívidas 
na Educação, suplementação orçamentária, transpo-
sição de verbas, indicadores de eficiência da gestão, 
calendário de reuniões 2022.

 Conselho Regional do SENAI/RR – 11 
reuniões, no período de fevereiro a dezembro de 
2021, com a apreciação e aprovação dos seguintes 
temas: dos seguintes temas: balancetes mensais, 
prestação de contas do exercício anterior, plano de 
ação e orçamento do exercício 2022, Inventário e 
baixa de bens patrimoniais, relatório de reavaliação 
dos bens móveis e imóveis, tabela de preços dos 
serviços de saúde, segurança e promoção da saú-
de, implantação do Compliance, reajuste salarial, 
campanha de negociação de dívidas na Educação, 
suplementação orçamentária, transposição de ver-

bas, indicadores de eficiência da gestão, calendário 
de reuniões 2022.
 Conselho Regional do IEL/RR – 10 reu-
niões, no período de março a dezembro de 2021, 
com a apreciação e aprovação dos seguintes temas: 
dos seguintes temas: balancetes mensais, prestação 
de contas do exercício anterior, plano de ação e or-
çamento do exercício 2022, Inventário e baixa de 
bens patrimoniais, Plano de Cargos, Carreira e Sa-
lários, implantação do Compliance, reajuste salarial, 
calendário de reuniões 2022.
 Conselho de Representantes FIER – 05 
reuniões Ordinárias (bimestrais), no período de mar-
ço a novembro de 2021, com a apreciação e aprova-
ção dos seguintes temas: dos seguintes temas: ba-
lancetes mensais, prestação de contas do exercício 
anterior, plano de ação e orçamento do exercício 
2022, Inventário e baixa de bens patrimoniais, im-
plantação do compliance, reajuste salarial, filiação 
de novos sindicatos: SINDIMAR e SINDICER, altera-
ção no nome do prédio da Casa da Indústria, calen-
dário de reuniões 2022. Também foram realizadas 
reuniões extraordinárias para tratamentos de pautas 
específicas de caráter normativo e disciplinar.
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 Conselho Fiscal FIER e IEL/RR - 11 reu-
niões ordinárias, realizadas no período de fevereiro 
a dezembro de 2021, onde foram apreciados os ba-
lancetes mensais, prestação de contas e orçamento 
2022.
 Comissão de Contas SENAI/RR – 11 
reuniões ordinárias, realizadas no período de feve-
reiro a dezembro de 2021, onde foram apreciados 
os balancetes mensais, prestação de contas, relató-
rio de inventário de bens móveis e imóveis e orça-
mento 2022.
 Reunião de Diretoria FIER – 12 reuni-
ões ocorridas no período de janeiro a dezembro de 
2021, com apreciação e aprovação de todos os te-

02/03/2021 - Comunicação sobre a elaboração do 
Termo de Autorização de uso de dados, conforme 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709, 
de 2018); Apresentação e aprovação do Plano de 
Ação; Apresentação do calendário anual das reu-
niões; Apresentação da ferramenta Contrate-me 
do SENAI e do Programa Emprega Indústria; Di-
vulgação dos serviços das casas do Sistema FIER.

11/05/2021 - Apresentação “Os licenciamentos do setor de mineração e as perspectivas de legali-
zação de novos seguimentos” com o Analista Ambiental da FEMARH, Sr. Zacarias Cruz.

Presidente: Oneber de Magalhães Queiroz (SINDIMADEIRAS), Vice-Presidente: João da Silva (SINDIREPA)

CONSELHO TEMÁTICO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURAIS, ENERGIA E INFRAESTRUTURA - CTMAR

Reuniões realizadas em 2021

mas que foram encaminhados para o Conselho de 
Representantes FIER.
 Conselhos Temáticos - A Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, possui Con-
selhos Temáticos, que colaboram com estudos, dis-
cussões, elaboração e apresentação de propostas 
que contribuam para o desenvolvimento industrial 
e econômico do estado.
 Cada um aborda uma vertente com parti-
cipação de empresários, instituições e convidados 
de notório saber que somam seus conhecimen-
tos e experiências para gerar soluções e melhorias 
para o ambiente produtivo e as relações institu-
cionais.
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13/07/2021- Apresentação do “Acordo interna-
cional de transporte terrestre Brasil-Guiana” 
com o Diretor do Departamento de Comércio Ex-
terior da SEPLAN, Sr. Eduardo Oestreicher.

04/11/2021 –Apresentação do tema - Calendário 
de Monitoramento e Fiscalização de Queima-
das da FEMARH - Sr. Glicério Marcos Fernandes 
Pereira, Presidente da FEMARH.

09/09/2021 - Apresentação do “Plano de desen-
volvimento industrial de Roraima 2030” com o 
Secretário de Estado do Planejamento e Desen-
volvimento - SEPLAN, Sr. Emerson Baú.
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Presidente: Suellen Campos de Lima (SINDEARTER), Vice-Presidente: Joaquim Pedro de Souza (SINDIREPA)

09/03/2021 - Posse da presidente e do vice-pre-
sidente eleitos; Apresentação e aprovação do 
Plano de Ação 2021; Apresentação do calendário 
anual das reuniões; Apresentação da ferramenta 
Contrate-me do SENAI e do Programa Emprega 
Indústria.

04/05/2021 - Apresentação da “Pesquisa labo-
ral da fraternidade humanitária” com o Geren-
te de Soluções Duradouras da FFH, Sr. Imer de 
Mirna.

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
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06/07/2021 - Apresentação da “Processo demissional de verbas rescisórias após a reforma traba-
lhista de 2017” com a Coordenadora de Pessoas do SESI, Sra. Miriam Penhaloza.

14/09/2021 - Apresentação do tema “Sustentabi-
lidade nas organizações” com a Superintenden-
te da FIER, Sra. Almecir Câmara.
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Presidente: Suellen Campos de Lima (SINDEARTER), Vice-Presidente: Joaquim Pedro de Souza (SINDIREPA)

09/03/2021 –Apresentação e aprovação do Pla-
no de Ação 2021; Apresentação do calendário 
anual das reuniões; Apresentação da ferramenta 
Contrate-me do SENAI e do Programa Emprega 
Indústria; Informações da Reunião do COMPEM-
-CNI. 

04/05/2021 - Apresentação sobre “Novas regras 
de contratos de fortalecimento de energia para 
as indústrias do estado de Roraima” com os re-
presentantes da Roraima Energia: Silvio Carnei-
ro, Dilean Vieira e Thácito Emer; Informações 
da Reunião do COMPEM-CNI, com o Dr. Maclison 
Chagas.

CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, 
ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL - COMPI

09/11/2021 –Apresentação dos Projetos, serviços 
e políticas desenvolvidos pela Casa da Mulher 
Brasileira - Sra. Graça Policarpo, Coordenadora 
Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.
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14/09/2021 - Apresentação sobre a “Reforma tri-
butária” com o Gerente de Política Econômica da 
CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro.

 A FIER, por meio de consultoria especializada 
produziu 05 artigos técnicos, visando manter seus 
associados atualizados em relação aos temas, bem 
como fomentar a discussão em grupos setoriais.
 Foram tratados os assuntos: Matriz Energé-

09/11/2021 – Apresentação do tema Criminaliza-
ção do Inadimplemento do ICMS - Dr. Maclison 
Chagas, Assessor Jurídico da FIER.

Artigos Técnicos
tica e o futuro promissor do Estado de Roraima, o 
Carbono Verde e o Agro, Incentivos fiscais para o Es-
tado de Roraima, Indústria 4.0, Roraima - um Estado 
para quem tem visão, o desenvolvimento da soja em 
Roraima.
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Ações de Combate à Pandemia

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima participou de reuniões com a Prefeitura 
Municipal de Boa Vista e a Secretaria de Estado da 
Saúde, para tratar das ações de combate à Pan-
demia da COVID-19. Foram discutidos os impac-
tos causados pela pandemia em 2020, seguido de 
propostas de ações fomentadas pelo poder públi-
co, bem como a flexibilização na adoção de cuida-
dos por parte dos cidadãos de forma geral, assim 

A FIER, iniciando os trabalhos em 2021, realizou 
reunião virtual com os empresários do Distrito In-
dustrial, apresentando os produtos e serviços de-
senvolvidos em cada casa (FIER, SESI, SENAI, IEL) 
e também ouviu as demandas do setor, visando a 
melhoria no relacionamento institucional.

como das empresas de todos os setores produti-
vos.  
 Por meio do SENAI/RR a FIER se fez pre-
sente no combate a pandemia, viabilizando o 
conserto de mais de 120 equipamentos da área 
de saúde entre respiradores e outros, bem como 
confeccionou e distribuiu gratuitamente máscaras 
reutilizáveis, aventais, toucas e protetores de pés, 
descartáveis.

Reunião de apresentação do Sistema FIER ao
Distrito Industrial
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FIER recebe visita do Presidente do BNDES

 O presidente do BNDES Gutavo Mon-
tezano realizou visita as instalações da FIER/ 
SENAI – Distrito Industrial, com o objetivo de 
conhecer o Centro de Formação Profissional 
que foi construído com recursos oriundos de 
empréstimo do BNDES. O mesmo ficou bastan-

 O Sistema FIER elaborou uma progra-
mação especial, adaptada para o momento de 
pandemia, com ações durante todo o mês, em 
alusão ao Dia da Indústria, comemorado no dia 
25 de maio. Para as entidades que compõem o 
Sistema FIER, maio foi um mês especial, desta-
cando a importância das empresas que atuam 
no beneficiamento, extração e transformação 
de matérias primas, gerando alto valor agre-
gado aos produtos, incorporando novas tecno-
logias aos seus processos, investindo na qua-
lidade dos seus produtos, proporcionando o 
sustento de centenas de famílias e contribuin-
do para o desenvolvimento do estado de Rorai-
ma. SESI, SENAI e IEL desenvolveram atividades 
tanto no ambiente laboral da indústria, quanto 
em suas unidades operacionais. O resultado foi 
bastante positivo.

te satisfeito com o que viu. A visita foi acompa-
nhada pelos conselheiros regionais do SENAI 
e membros da Diretoria e contou com a apre-
sentação das instalações feitas pela Gerente de 
Educação – Jamili Vasconcelos, instrutores e 
alunos.

25 de maio - Dia da indústria: Sistema FIER desenvolve 
ações voltadas para empresas e trabalhadores do

segmento industrial
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 O Sistema Indústria em Roraima, através 
dos Conselhos Regionais do SESI, SENAI e IEL e 
Conselho de Representantes FIER, aprovou no 
mês de junho o Programa de Compliance do Sis-
tema FIER.
 Em uma tradução livre a palavra “Com-
pliance” vem do verbo em inglês to comply e pos-
sui o significado de “estar em conformidade com”, 
“obedecer”, “concordar”. Dentro da rotina de uma 
instituição se trata de um comprometimento com 
a ética e integridade durante as tomadas de de-
cisões diárias estando em conformidade com as 
leis, padrões éticos e regulamentos internos e ex-
ternos.
 O Sistema FIER já era reconhecido como 
entidade ética e transparente, e a partir da im-
plantação do Compliance, passou a atender as 
orientações legais dos órgãos de controle, que 
norteiam a prática de governança corporativa. 

Gestão com Ética e Transparência: FIER implanta
Programa de Compliance em suas casas
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Participação da equipe FIER na 1ª semana de LGPD do 

Sistema FIER
 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que re-
gula as atividades de tratamento de dados pessoais. 
O Sistema FIER (SESI, SENAI, IEL e FIER) organizou 
sua primeira semana de LGPD nos dias 16, 17, 18 
e 19 de novembro, com o objetivo de apresentar o 

 Grupo Rede Amazônica - A FIER promo-
veu encontro de empresários industriais com a 
Rede Amazônica, onde foi discutido o tema: A 
importância da comunicação regional no desen-
volvimento do setor produtivo de Roraima. O 
encontro aconteceu no dia 24.08.2021, às 14h, 
no Auditório do SENAI - Distrito Industrial. O 
CEO do Grupo Rede amazônica – Phelippe Daou 
Junior reconheceu a importância de se trazer 
para a pauta jornalística, temas que valorizem a 
iniciativa privada, que demonstrem o esforço de 
quem gera emprego, renda e contribui para o 
desenvolvimento econômico do Estado, Região 
e Pais. Em seguida colocou o grupo a disposição 

tema aos seus colaboradores, afim de elucidar ques-
tões a respeito da sua importância e sanções legais, 
bem como realizar workshops para futura adequa-
ção dos processos internos do Sistema à normativa. 
As equipes realizaram o levantamento dos proces-
sos e iniciaram as adequações necessárias.

Foco em Novas Parcerias - A Importância da
Comunicação Regional

dos empresários e do Sistema Indústria Rorai-
ma, para o envio de pautas de interesse do setor 
empresarial industrial.

 Grupo TV Norte de Comunicação - A FIER 
recebeu a visita do Diretor do grupo TV Norte 
de Comunicação, composto pelas emissoras SBT 
e Band Roraima, senhor Alexandre Rocha. O en-
contro ocorreu no dia 22/09, às 8h30, na sede 
da FIER, cujo objetivo foi apresentar a nova ges-
tão do grupo e articular futuras parcerias, em 
prol do fortalecimento da imagem institucional 
do Sistema FIER e do segmento industrial. 
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 Como representante do setor empresa-
rial industrial, a presidente da FIER, empresária 
Izabel Itikawa, participou do programa televisão, 
ao vivo, organizado pela Rede Amazônica, com 
o tema a Amazônia que eu quero, onde teve a 
oportunidade de falar sobre as expectativas do 
setor que está na ponta da promoção do desen-
volvimento econômico, social e ambiental, ge-

 A FIER realizou uma visita institucional da 
Diretoria da OAB, no dia 14/09/2021, visando o 
estreitamento das relações entre as instituições. 
O Presidente Edinaldo Gomes Vidal e sua dire-
toria, apresentaram as diversas ações desenvol-
vidas pela Ordem dos Advogados em Roraima 
e se colocou à disposição para apoiar demanda 

FIER participa do lançamento do programa da Rede
Amazônica de Televisão – Amazônia que eu quero!

rando emprego e renda, por meio de uma prá-
tica sustentável. Reconheceu os gargalos que 
impedem o crescimento exponencial desse setor 
produtivo na região, mas acredita que, por meio 
dessa prática de escuta ativa, onde empresários, 
sociedade e órgãos públicos são ouvidos, será 
possível encontrar as soluções dentro da própria 
região.

Visita institucional da OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil

institucional apresentada pela FIER, a qual seria 
encaminhada para a JUCERR.
 Posteriormente, a união das entidades de 
classe e representação, conseguiu aprovar uma 
pauta de defesa de interesses na Junta Comercial 
de Roraima, em benefício do setor empresarial 
local.
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FIER participa de vídeo institucional da empresa ENEVA

 A presidente da FIER foi convidada a 
participar do vídeo institucional da empresa 
de energia ENEVA (uma nova fonte de ener-
gia, transformadora), planta industrial que se 
instalou em Roraima neste exercício 2021. Im-
portante reconhecimento por parte de seus 
diretores, sobre a força e o poder de articula-

ção que a FIER goza junto ao segmento indus-
trial. 
 Posteriormente, no dia 28.09, a Fede-
ração das Indústrias participou do evento de 
inauguração da Usina Termelétrica Jaguatirica 
II, que contou com a presença do Presidente 
da República – Jair Bolsonaro.
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Balança comercial de Roraima

 A Balança Comercial do Estado de Roraima 
é elaborada a partir da análise dos valores obtidos 
pelas exportações e pelas importações do mês. O 
saldo da Balança é resultante da comparação dos 
valores gerados por essas operações. A expectati-
va é de que se obtenha um volume maior de bens 
e serviços exportados e que haja menos aquisi-
ções de produtos provenientes de outros países.
 Desta forma, almeja-se que a economia 
local seja cada vez mais autossuficiente e que a 
aquisição de seus insumos necessite menos dos 
fornecedores estrangeiros, de forma a consolidar 
a competitividade do estado e, consequentemen-

te, do país.
 A FIER, por meio do seu Centro Internacio-
nal de Negócios - CIN, produz a Balança Comer-
cial de Roraima, periódico que traz uma análise 
consistente dos dados disponibilizados pelo Mi-
nistério da Economia, transformando-os em infor-
mações gerenciáveis e sua divulgação, dá origem 
ao conhecimento sobre o mercado internacional e 
a inserção do Estado de Roraima nesse cenário.
 Em 2021 foram emitidos 11 exemplares 
deste importante conjunto de indicadores, que 
expressam o crescimento ou redução da partici-
pação roraimense nas ações de comércio exterior.
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A seguir, apresentamos o resumo da Balança Comercial de Roraima no exercício 2021

Acumulado Jan-Dez/2021

330,3 milhões
270,1 milhões

67,8% Variação Jan-Dez 85,8% Variação Jan-Dez 70,4% Variação 

60,2 milhões 390,5 milhões

Roraima: Exportações, Importações e Balança Comercial

Exportações US$ Milhões Importações US$ Milhões Importações US$ Milhões
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Total US$ 330 Milhões

US$ 45,7 Milhões

US$ 33,7 Milhões

US$ 32,7 Milhões

US$ 26,3 Milhões

US$ 44,8 Milhões

US$ 12,3 Milhões

US$ 12,4 Milhões

US$ 12,1 Milhões

US$ 12,1 Milhões

US$ 71,4 Milhões

US$ 3,76 Milhões

14%

10%

9,9%

8%
14%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

22%

1,1%

DESPOJOS COMESTÍVEIS 
DE CARNES, PREPARA-
DOS OU PRESERVADOS

GORDURAS E ÓLEOS
REFINADOS

AÇÚCARES E
MELAÇOS

OUTROS PRODUTOS
COMESTÍVEIS
MARGARINA E

REDUÇÕES
SABÃO E PRODUTOS DE 

LIMPEZA
DEMAIS PRODUTOS DA 

INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO

AVES E SUAS
MIUDEZAS

ARROZ

SOJA

DEMAIS PRODUTOS DA 
AGROPECUÁRIA

Principais produtos exportados em 2021
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Soja

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou 
de sangue

Margarina, exceto a margarina líquida
Óleo de soja

Açúcares e melaços
Outras preparações alimentícias de farinhas, etc,

cacau < 40%
Arroz

Carnes de galos/galinhas
Outros açúcares de cana

Bolachas e biscoitos

$ 71.387.575 

$ 45.410.761

$ 44.788.034
$ 29.953.598 
$ 22.684.668

$ 15.174.996 

$ 12.039.054 
$ 11.849.034
$ 9.419.464
$ 8.577.674 

Principais produtos exportados em 2021 Valor (US$)

Certificados de Origem Digital - COD
 A FIER intensificou a prestação de serviços 
de emissão de certificados de Origem, Origem 
Comum e Livre Venda, solicitados pelos países 
importadores, conforme os acordos comerciais vi-

gentes. Em 2021 foram emitidos 9807 certificados, 
representando 502,75% em relação ao exercício 
anterior que registrou o montante de 1953 certifi-
cados emitidos.
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 O Plano Nacional de Cultura Exportado-
ra, é uma iniciativa criada pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços para 
estimular o comércio exterior no Brasil. As 
federações das indústrias e a CNI participam 
ativamente desta iniciativa, realizando reu-
niões, propondo normativas, incentivando e 
adequando as empresas industriais brasileiras 

 O Programa de Qualificação para Ex-
portação oferecida pela Apex Brasil, oferece 
capacitação para as empresas brasileiras ini-
ciarem o processo de exportação no mercado 
internacional. Na reunião sobre o Comitê, foi 
explicado que o mesmo é um órgão de apoio 
ao PEIEX que se reúne para: Acompanhar a 
execução dos trabalhos do Núcleo Operacio-
nal, auxiliar o Núcleo Operacional a buscar 
soluções para possíveis desafios encontrados 
na execução do PEIEX, indicar empresas para 
receber atendimento do Núcleo Operacional, 
oferecer às empresas locais serviços que são 

Contribuindo para o Desenvolvimento do
Plano Nacional da Cultura Exportadora

a comercializar com o exterior. 
 A FIER esteve presente em reuniões vir-
tuais que trataram sobre a metodologia de 
internacionalização das empresas, detalhan-
do as etapas necessárias para adequação das 
mesmas ao mercado exterior e fomentando a 
participação das empresas industriais rorai-
menses.

Participação na reunião do Comitê Consultivo do
PEIEX Amazonas e Roraima 

complementares àqueles oferecidos pelo Nú-
cleo Operacional. 
 A meta do convênio de 2020-2022, é 
atender 125 empresas, sendo: 100 empresas 
no Amazonas: Manaus, Iranduba, Rio Preto da 
Eva, Manacapuru, Careiro da Várzea e Mana-
quiri, e 25 empresas em Roraima: Boa Vista, 
Bomfim, Mucajaí e Cantá. A FIER assumiu o 
compromisso de apoiar a equipe do PEIEX em 
Roraima para o atingimento da meta, o que 
foi alcançado por meio da participação direta 
da Federação na abordagem e sensibilização 
dos empresários industriais.
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Encontro com Embaixador de Portugal no Brasil

 A FIER participou de evento organizado pela 
Fecomércio, para receber o embaixador de Portugal 
no Brasil – senhor Luis Faro Ramos. A reunião teve o 
objetivo de estreitar e melhorar as relações comer-
ciais entre os empresários de Roraima e o Governo 
de Portugal. A Presidente Izabel enalteceu as qua-
lidades do Estado de Roraima por estar localizado 
estrategicamente em uma tríplice fronteira, estando 
acima da linha do Equador e possuindo a única ca-
pital brasileira situada no Hemisfério Norte, o que 

 A convite da CNI - Confederação Na-
cional da Indústria, a Presidente da FIER, em-
presária industrial Izabel Itikawa, participou 
da missão empresarial Expo-Dubai realizada 
no período de 11 a 20 de novembro de 2021, 
que reuniu uma média de 700 empresários re-

torna as estações do ano bem diferentes do restan-
te do país, contribuindo fortemente para o desen-
volvimento da agricultura e consequentemente do 
agronegócio. No tocante ao turismo, informou o 
crescimento dessa prática tanto na área rural como 
em pontos turísticos já consolidados. Lamentou não 
haver uma relação mais intensa de comércio exterior 
entre Roraima e Portugal e desejou que o encontro 
aproximasse ainda mais as duas economias e tor-
nasse o relacionamento mais profícuo.

Missão Prospectiva Brasil-Emirados Árabes Unidos
presentantes do setor empresarial industrial. A 
missão teve como objetivo divulgar a imagem 
do país e sua produção sustentável, prospec-
tar oportunidades de negócios para a indústria 
brasileira e promover os institutos SENAI de 
Tecnologia e Inovação.
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O papel da CNI como entidade superior de

representação empresarial
 No dia 27/01/2021, a Presidente da FIER 
participou de reunião presencial com o Presiden-
te da CNI – Robson Braga de Andrade, juntamen-
te com o Diretor da CNI – Clerlânio Holanda e 
com a Superintendente da FIER – Almecir Câma-

 Atuação junto à CNI
 No período de fevereiro a novembro, 
foram realizadas 10 reuniões, em formato hi-
brido, onde os representantes da FIER partici-
param ativamente. Nos dias 25 de maio e 29 
de junho de 2021 as reuniões contaram com a 
participação presencial da presidente da FIER, 
empresária Izabel Itikawa, do Delegado Su-
plente representante da FIER e Diretor da CNI, 
senhor Clerlânio Holanda, e da ex-delegada Ti-
tular representante da FIER, senhora Rosinete 
Damasceno Baldi, de forma presencial em Bra-
sília-DF.                                           
 No dia 31 de agosto de 2021 foi realizada 
as reuniões da Diretoria da CNI e Conselho de 
Representantes, que contou com a participa-
ção presencial da presidente da FIER, senhora 

ra. Na ocasião foram discutidos os temas: o papel 
da CNI como instância superior às Federações, 
o apoio institucional e alinhamento estratégico 
que deverá ser mantido entre os referidos ór-
gãos.

Representação NACIONAL desenvolvida pela FIER
Izabel Itikawa e do Delegado Titular represen-
tante da FIER e Diretor da CNI, senhor Clerlânio 
Holanda, de forma presencial em Brasília-DF.
 No dia 26 de outubro de 2021 foram re-
alizadas as reuniões da Diretoria da CNI, Con-
selho de Representantes da CNI e Conselho de 
Representantes da Ação Pró-Amazônia, que 
contaram com a participação da presidente da 
FIER, senhora Izabel Itikawa, de forma virtual 
e do Delegado Titular representante da FIER e 
Diretor da CNI, senhor Clerlânio Holanda, de 
forma presencial em Brasília-DF.
 No dia 30 de novembro ocorreu a última 
reunião de Diretoria da CNI que contou com a 
participação dos representantes da FIER, em-
presária industrial Izabel Itikawa e o empresá-
rio Clerlânio Holanda.
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Participação na Ação Pró-Amazônia

 A presidente da FIER, empresária indus-
trial Izabel Itikawa, assumiu a vice-presidência da 
Ação Pró Amazônia para o período 2021/2022, 
ficando acordado que no próximo mandato, 
a mesma exercerá a presidência do órgão, tal 
como foi previsto na gestão do ex-presidente 
da FIER Rivaldo Fernandes Neves, in memoriam.
 Durante os meses de fevereiro a dezem-
bro de 2021, foram realizadas reuniões em for-
mato hibrido, das quais, no dia 28 de setembro 
de 2021 aconteceu a reunião ordinária do Con-
selho de Representantes da Associação Ação 
Pró-Amazônia, que contou com as participações 
da presidente da FIER, senhora Izabel Itikawa e 
do Delegado Titular representante da FIER e Di-
retor da CNI, senhor Clerlânio Holanda, de for-

 A RelGov, é uma rede de relacionamento 
institucional das federações das indústrias estadu-
ais e da CNI, com os poderes Executivo e Legislati-
vo, no âmbito estadual e federal. Buscando contri-
buir na construção de políticas públicas e marcos 
regulatórios, levando ao poder público, de modo 
técnico, legal e legítimo, os pleitos e interesses do 
setor industrial. A FIER esteve presente em 9 reu-
niões virtuais da Rede RelGov no ano de 2021, por 
meio dos colaboradores – Almecir de Freitas, Lu-
cas dos Santos Queiroz e Maclison Chagas. Foram 
tratados variados temas, tais como: pandemia, 
prioridades da indústria para 2021, o balanço de 
ações da CNI com o Congresso, etc. 

ma presencial em Brasília-DF;
 Houve participação da presidente da FIER, 
senhora Izabel Itikawa na reunião do Conselho 
de Representantes da Ação Pró-Amazônia, rea-
lizada no dia 22/09, de forma virtual.
 No dia 29/11 foi realizada a comemora-
ção dos 30 anos da Ação Pró-Amazônia: Home-
nagem – Medalha Ordem do Mérito Amazônico 
Danilo Remor, em Brasília-DF, onde serão ho-
menageados o Governador do Estado Antonio 
Denarium e o ex-presidente da FIER – Rivaldo 
Fernandes Neves in memoriam.
 E no dia 01 de dezembro, ocorreu a últi-
ma reunião do Conselho Pró Amazônia, no Esta-
do do Acre e contou com a participação presen-
cial da presidente da FIER, Izabel Itikawa.

Reuniões com a Rede RelGov da CNI
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 O Conselho Temático da Micro e Pequena 
Empresa – COMPEM, tem como objetivo asses-
sorar a Diretoria da CNI com estudos e estra-
tégias relacionadas a questões de interesse das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
O COMPEM tem as seguintes atribuições: acom-
panhar processos legislativos que têm como ob-
jetivo tratamento fiscal e trabalhista diferencia-
dos; propor políticas de acesso ao microcrédito 
e ao desenvolvimento das médias, pequenas e 
microempresas; propor políticas de acesso ao 
mercado externo e fornecer aos órgãos públi-
cos. A FIER é representada por seu assessor ju-
rídico Dr. Maclison Chagas. Durante o período 
foram realizadas 05 reuniões ordinárias e 01 ex-
traordinária, em formato virtual, e discutidos os 
seguintes temas (entre outros): reforma tributá-
ria; lei geral de proteção de dados (tratamento 
diferenciado para MPE); parcelamento de débi-
tos de tributos federais e encargos previdenciá-
rios; questões trabalhistas para MPEs. 

Participação no COMPEM

 Participação no COAGRO – A FIER, em 
2021 foi representada no Conselho de Agrone-
gócios, por meio da presidente da FIER Izabel 
Itikawa e do empresário Felipe Castro. Ao total 
foram realizadas 05 reuniões, em formato vir-
tual, que trataram da seguinte pauta: debate e, 
realização de estudos e pesquisas nas áreas da 
agroindústria; proposição de políticas ou medi-
das voltadas para a melhoria da competitividade 
das cadeias produtivas da agroindústria; análise 

de projetos de lei ou medidas governamentais 
que afetem os setores da agroindústria e propor 
ações a serem promovidas pela CNI; promoção 
e estímulo a interação das entidades represen-
tativas da agroindústria com a CNI e as federa-
ções das indústrias; exame de questões conexas 
à agroindústria, como seguro agrícola, meio am-
biente, agroenergia, armazenamento, inovação, 
medidas fitossanitárias e inserção internacional; 
e ainda propor posicionamento da CNI.
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Representação LOCAL desenvolvida pela FIER

 A FIER, por meio de seus conselheiros, di-
retores e equipe técnica, participa de forma efe-
tiva dos colegiados que tratam de assuntos de 
interesse da indústria, tais como: Conselho Con-
tencioso Administrativo Fiscal da SEFAZ,  Cole-
giado de Vogais da Junta Comercial do Estado 
de Roraima JUCERR, Conselho de Consumidores 
da Eletrobrás, Conselho Deliberativo do SEBRAE/
RR – CDE, Conselho Superior do IFRR, Conselho 
de Curadores da Fundação Ajuri, Conselho Dire-
tor do Fundo de Desenvolvimento Econômico – 
FUNDER, Conselho Municipal de Conservação e 
Defesa do Meio Ambiente - CONSEMMA , Con-
selho do Fundo de Desenvolvimento Industrial – 

A presidente da FIER, empresária industrial senho-
ra Izabel Itilkawa, é membro titular no Conselho 
Diretório do Fundo de Desenvolvimento Industrial 
– CDI, e tem participado assiduamente de todas as 
reuniões realizadas em formato virtual. Ao todo fo-
ram realizadas 08 reuniões, entre pautas ordinárias 
e extraordinárias, onde temas de interesse do setor 
empresarial industrial foram debatidos, gerando óti-
mos resultados, os quais citamos a seguir: De 2008 

FDI/CDI,  Conselho da Comunidade comarca Boa 
Vista – Projeto Começar de Novo, Conselho Con-
sultivo da Floresta Nacional de Roraima / Flona 
Roraima, Conselho Consultivo da Floresta Nacio-
nal de Anauá / Flona Anauá, Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CERH, Comissão Estadual 
de Emprego de Roraima – COER, Fórum das Fe-
derações Representativas de Classes Empresa-
riais de Roraima, Comitê Gestor Municipal da Lei 
Geral do Micro e Pequena Empresa – CGM – ME, 
Comitê Assessor Externo da EMBRAPA.
 A seguir, será a presentado um recorte 
dos temas tratados em alguns desses colegiados. 
São eles:

Representação no Conselho Diretor do Fundo de
Desenvolvimento Industrial - CDI

até 2018 foram regularizadas 38 empresas com 70 
lotes, em 2019 foram 3 empresas com 9 títulos, em 
2020 foram 25 empresas com 58 títulos e em 2021 
foram 33 empresas e 73 Lotes. O Conselho também 
avaliou, aprovou e deliberou sobre: Empresas que 
apresentaram Plano de Negócios – 63, Empresas 
habilitadas pelo CDI - 49 empresas, Empresas que 
participaram da concorrência – 26, Empresas que fo-
ram habilitadas para apresentarem lance – 15.
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 A FIER é representada pelos conselheiros 
Suellen Campos de Lima e Vaneri Verri, no Con-
selho de Recursos Fiscais do Estado de Roraima 
– CARF. Em 2021, foram realizadas 95 sessões, 

 A conselheira Suellen Campos, faz parte 
do CETER/RR, que em 2021 realizou 05 reuniões,  
tratando dos seguintes temas: 1ª Conferência 
Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, análi-
se e aprovação do Relatório de Gestão do bloco 
de Ações e Serviços da gestão de manutenção 
das unidades do SINE referente ao exercício de 
2020, aprovação de Plano de Ações e serviços 

 O conselheiro vogal João da Silva e Ka-
tia Campos, são membros do conselho da JU-
CERR. As reuniões da Junta Comercial, ocor-
rem 04 vezes ao mês e nesse exercício, foram 
realizadas no formato virtual sempre no ho-
rário de 8h30 as 9h30. Cabe aos vogais, entre 
outras atribuições legais, votar em julgamen-
tos e relatar processos nas Juntas Comerciais, 
que executam e administram os serviços do 
registro público de empresas.

Representação no Conselho de Recursos Fiscais do
Estado de Roraima

em formato híbrido. A Federação foi responsável 
pelo relato de 30 processos referentes a restitui-
ção de tributos – IPVA, ICMS/ST e Autos de Infra-
ção.

Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda de
Roraima – CETER/RR

Representação no Colegiado de Vogais da Junta
Comercial de Roraima – JUCERR 

Consolidados do bloco de Gestão e Manuten-
ção da Rede de Unidade de Atendimento do 
SINE, referente a recurso Federal, exercício de 
2021, aprovação de Proposta Orçamentária do 
Plano Plurianual para o Fundo Estadual do Tra-
balho/ET referente a 2022 e aprovação do Ca-
lendário de reuniões para o ano de 2022.
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Conselho de Consumidores da ELETROBRAS

 Neste conselho a FIER é representada 
pela empresária Iracema do Valle Oliveira e pela 
superintendente do IEL Rônia Barker. Foram 
realizadas 07 reuniões onde foram tratados os 
seguintes temas: Consulta Pública Nº 06/2021 
(obter subsídios para a revisão e o aperfeiço-
amento das diretrizes que orientam a criação, 
organização e funcionamento dos Conselhos de 
Consumidores de Energia Elétrica); repasse das 
informações da reunião da ANEEL com os Con-
selhos de Consumidores da região Norte, reali-
zado dia 15/04/2021 sobre a revisão da Resolu-
ção 451/2011. Consolidações das contribuições 
da revisão da Resolução 451/2021. Encontro 
da Região Norte, informações sobre o Treina-
mento, PAM 2022, apresentação das providên-

 O Conselho de curadores da fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da UFRR - Funda-
ção AJURI, é um importante colegiado que atua 
na captação de recursos para execução de pro-
jetos de pesquisa, tecnologia e inovação para o 
meio acadêmico da Universidade. Durante o ano 
de 2021, reuniões extraordinárias e ordinárias fo-

 Criado por meio de Decreto nº106 de 
17/09/2021, o comitê tem a finalidade de pro-
mover e coordenar as políticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento e fortalecimento das Micro-
empresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP e Microempreendedores Individuais – MEI. 

cias adotadas pela Roraima Energia, referente 
as propostas encaminhadas pelo Conselho em 
2020.  Calendário de reuniões para 2022. Mate-
rial para se trabalhar em 2022, conforme defini-
do do PAM.

Representação no Conselho de Curadores da
Fundação Ajuri

Comitê Gestor Municipal da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa – CGM-ME  

ram realizadas, visando reorganizar os processos 
internos da fundação, no tocante a área contábil, 
financeira e administrativa, chegando ao término 
do exercício fiscal com a parte contábil e adminis-
trativa atualizadas e legais perante aos órgãos de 
controle. A FIER é representada pelas superinten-
dentes – Almecir de Freitas Câmara e Rônia Barker.

A FIER é representada pelo assessor jurídico Dr. 
Maclison Chagas. São objetivos do comitê: ge-
renciar, acompanhar e monitorar as ações dos 
planos e programas abaixo listados: Programa 
Cidade empreendedora; Plano Municipal de de-
senvolvimento; Planos setoriais prioritários; Lei 

RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 202180



RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 2021 81

 A FIER, por meio de uma comitiva compos-
ta por 13 empresários, coordenada pela presidente 
empresária industrial Izabel Itikawa, participou, no 
dia 07.12.2021, em Brasília-DF, do Encontro da In-
dústria com o Presidente da República Jair Bolsona-
ro. O objetivo do encontro foi o de apresentar 44 
propostas para a retomada da indústria e a geração 
de emprego, bem como a importância do Sistema 
CNI, SESI e SENAI para o desenvolvimento do País.
 Participaram do evento cerca de 630 em-
presários, além das autoridades do governo fe-
deral. Entre as propostas defendidas durante o 

encontro, foram ratificadas as seguintes ações: 
Fortalecer o financiamento público às exporta-
ções; Regulamentar a Nova Lei do Gás Natural; 
Privatizar as administrações portuárias públicas; 
Implementar o Sistema de Rastreabilidade da Ma-
deira e a Plataforma Pau-Brasil; Acelerar a con-
clusão e a internalização de acordos comerciais; 
Autorizar o trabalho aos domingos e feriados para 
todas as atividades industriais; Instituir programa 
de parcelamento de débitos com a União; Fazer a 
reforma administrativa e regulamentar o teto re-
muneratório dos servidores.

Encontro da Indústria com o Presidente da
República – Jair Bolsonaro

Geral Municipal para o tratamento diferenciado e 
favorecido aos microempreendedores individuais 
– MEI. Participam deste comitê: Vice-Prefeito Mu-
nicipal; Representantes das Secretarias Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoas, Planeja-
mento e Finanças, Agricultura e Assuntos Indíge-
nas, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Saúde, 
Educação e Cultura, Gestão Social; Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Boa Vista-CDL; Federação 

das Indústrias de Roraima-FIER; Representante 
da Associação Comercial e Industrial de Roraima 
– FACIR.  Em 2021, ocorreram 05 reuniões ordiná-
rias, sendo 04 no formato virtual e 01 presencial, 
onde foram tratados os seguintes temas: ano de 
criação do Comitê, as reuniões foram direciona-
das para os participantes entenderem o papel do 
Conselho, eleições de Presidente e Vice e criação 
e aprovação do Regimento Interno. 
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Participação na abertura da 7ª Semana da Cultura

Japonesa em Roraima

 A Presidente da FIER, empresária industrial 
Izabel Itikawa participou da cerimônia de aber-
tura da 7ª Semana da Cultura Japonesa em Ro-
raima, levando a mensagem de desenvolvimento 
econômico nas diversas áreas por meio de des-
cendentes japoneses, que investem e valorizam o 
estado. Reconhecer a importância da ANIR e suas 
conquistas, enalteceu os trabalhos desenvolvidos 
pela gestão atual e os que antecederam e por 
fim, parabenizou pela escolha do tema e do pa-
lestrante da noite, Dr. Mauro Assato que proferiu 
a palestra – Vivi, convivi e sobrevivi à COVID-19.

FIER apoia movimento de fortalecimento da
CONAJE em Roraima.

 No dia 23.08.2021, por meio de reunião 
virtual e com o objetivo de resgatar a participa-
ção nacional da Associação de Jovens Empresá-
rios de Roraima - AJE, a Presidente da Confede-
ração Nacional de Jovens Empresários – CONAJE 
para o período 2021/2022, senhora Maria Brasil, 
reuniu-se com a Presidente da FIER – empresária 
Izabel Itikawa, para apresentar a Confederação 
e seu funcionamento, missão e visão de futuro, 
conhecer um pouco mais da gestão da FIER e 
estreitar o relacionamento institucional. As pre-
sidentes assumiram o compromisso de promo-
verem ações que viessem resgatar e fortalecer os 

trabalhos da AJE/RR, unindo os setores econô-
micos, aumentando a base de representação da 
associação com a inserção de jovens empresários 
industriais.
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 Chegando na finalização do relatório de gestão, referente a um exercício fis-
cal permeado de muitos desafios que demandaram energia, estratégia e rapidez nas 
respostas, nos enche de orgulho constatar o quanto fizemos e o quanto avançamos 
na conquista das pautas institucionais apresentadas em todas as esferas governa-
mentais.
 Não paramos e não vamos parar! Somos uma entidade de representação da 
classe empresarial industrial e queremos ver a indústria roraimense registrando um 
crescimento exponencial, a partir de 2022.
 Temos vontade, força e a determinação para continuarmos promovendo en-
contros setoriais, criando ambientes favoráveis aos negócios e construindo pontes 
entre os diversos atores que podem fomentar o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental no Estado de Roraima. 
 Somos a Federação das Indústrias do Estado de Roraima – a FIER, e nela, de-
positamos nossa confiança como empresários e líderes sindicais. Temos uma base 
sólida, unida em prol dos interesses setoriais coletivos e uma equipe que coloca à 
disposição da indústria roraimense, suas qualidades, competências e profissionalis-
mo. 
 2021 nos testou em todas as áreas e, com o empenho e dedicação individual 
e coletiva, logramos êxito em nossos projetos, fortalecemos a imagem institucional 
e aumentamos a credibilidade do Sistema FIER junto as partes interessadas.
 Encerramos o exercício com o sentimento de GRATIDÃO, pela vida, pelas con-
quistas, pelos resultados esperados e alcançados. 
 Mais uma história real sendo contada pela prática do associativismo sindical 
em Roraima, por meio da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER.

Izabel Itikawa
Presidente da FIER

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FIER 2021 83








