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 No dia 07 de março, foi rea-
lizada no auditório da Federação do 
Estado de Roraima – FIER, a primei-
ra reunião do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Energia e Infraestrutura – CTMAR. O 
presidente do Conselho, Oneber de 
Magalhães, abriu a reunião e agrade-
ceu a todos pela presença e contribui-
ção pelos trabalhos que foram realiza-
dos em 2018. 
 Em seguida, deu as boas-vin-
das aos novos presidentes, os quais 
tomaram posse naquele momento 
para o exercício de 2019, os empre-
sários, Júlio Izel como presidente do 
conselho, e João da Silva como vice-
-presidente. Tomaram posse também 
as instituições que possuem assento 
no referido conselho. O atual presi-
dente reafirmou seu compromisso 
perante o colegiado e reforçou o pe-
dido de engajamento e contribuições 
nas ações do CTMAR com forte atua-
ção dos conselheiros no que se refere 
as demandas e criações de grupos de 
trabalho. 
 Dado início aos assuntos 
administrativos da pauta, a coorde-

nadora técnica da FIER, Karen Telles, 
apresentou o conceito do conselho 
temático, a sua finalidade; explicou 
as atribuições dos conselheiros; as re-
gras de uso do whatsapp; conduziu a 
apresentação e aprovação do Plano de 
Ação e expôs o calendário anual das 
reuniões.
 Na apresentação do Plano de 
Ação foram informadas as seguintes 
palestras a serem realizadas: Acordo 
de Transportes com a Guiana (entrada 
de veículos de carga) com o objetivo 
de conhecer o que determina o acor-
do, como está sendo cumprido e as 
possíveis melhorias que poderão ser 
implantadas no processo; Perspecti-
vas da Extração Mineral a partir da Ou-
torga de Lavras em trâmite no DNPM 
afim de conhecer as perspectivas e 
os projetos para a extração; Plano de 
implementação da Hidrelétrica “Bem 
Querer”, cuja proposta é conhecer o 
Projeto e os benefícios que o mesmo 
trará para o Estado de Roraima e, por 
fim, sugestões de revisão de alguns ar-
tigos da Lei de Terras 976/2014, com o 
intuito de levar ao conhecimento dos 
conselheiros, as sugestões de revisão 

que serão propostas para a referida lei. 
 Ainda na reunião foi manifes-
tado o interesse de incluir no Plano de 
Ação, mais duas palestras de grande 
relevância e que serão realizada em 
uma reunião extraordinária,  no mês 
de abril.
 A primeira foi anunciada pela 
coordenação da FIER e indicada pelo 
representante da administração do 
terminal de cargas do Aeroporto Inter-
nacional de Boa Vista, que diz respeito 
a apresentação de uma proposta dife-
renciada de preço para empresários 
que utilizam o serviço.
  Já a segunda palestra foi in-
dicada pelo Chefe-geral da Embrapa 
(Instituição convidada do Conselho), 
Otoniel Ribeiro Duarte, que se trata 
de um avançado estudo de pesquisa 
da Embrapa, sobre os Polos produto-
res agroindustriais de castanha, caju, 
cupuaçu, graviola e, entre outros, no 
Sul do Estado. 
 Após as tratativas das reuni-
ões extraordinárias, o presidente Júlio 
Izel, encerrou a reunião e agradeceu a 
todos pelo envolvimento e delibera-
ções para o próximo encontro.

Membros do conselho durante a 1ª reunião ordináriaO presidente do Conselho, Júlio Izel e o vice-presidente João da Silva, e a coordenadora 
técnica da FIER, Karen Telles
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CTRSRT 
Conselheiros deliberam atividades a serem 

executadas no Plano de Ações 2019

 Os membros do Conse-
lho Temático de Responsabilida-
de Social e Relações Trabalhistas 
– CTRSRT, se reuniram no dia 12 
de março, no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, para a primeira 
reunião ordinária de 2019.
 A reunião foi aberta pelo 
presidente Janilson Chaves, que 
encerrou o seu mandato agrade-
cendo o apoio de todos e empos-
sado os novos presidentes, Izabel 
Itikawa, e vice-presidente Joa-
quim Souza, que conduzirão os 
trabalhos do colegiado durante 
este ano. 
 Na abertura, a presidente 
discursou sobre a importância da 
atuação do conselho e a apoio 
da FIER na condução de todo tra-
balho que é desenvolvido. Izabel 
também deu as boas-vindas ao 
vice-presidente e ratificou seu 
compromisso e parceria junto 
aos empresários e conselheiros. 
 Durante a reunião a coor-
denadora técnica, Karen Telles, 
apresentou o conceito do conse-
lho temático, as suas finalidades; 
as atribuições dos Conselhei-
ros; Regras de uso do whatsapp; 
Apresentação e aprovação do 

Plano de Ação e apresentação do 
calendário anual das reuniões.
 Também foi apresentado 
o Plano de Ação do CTRSRT que 
irá contemplar as seguintes pa-
lestras: Apresentação de ações 
do SEBRAE para o setor industrial 
a fim de conhecer os projetos que 
serão desenvolvidos pelo SEBRAE  
voltados para o setor industrial; 
Readaptação dos trabalhadores 
retornando do INSS - Conhecer 
as normas e planos estabelecidos 
para o retorno do colaborador ao 
trabalho; Inclusão de deficientes 
no mercado de trabalho  com o 
objetivo de orientar as empre-
sas para inclusão de deficientes 
no mercado trabalho e a Impor-
tância da gestão de Riscos nas 
empresas. Identificar, avaliar, 
administrar e controlar os riscos 
existentes 
 Diante da perspectiva dos 
assuntos que serão abordados 
nessas palestras,  a representante 
da SETRABES (Instituição convi-
dada) do Departamento de Políti-
cas de Emprego, Trabalho e Ren-
da, Isadora Braga, compartilhou 
com os conselheiros o trabalho 
realizado pelo SINE, por meio do 
banco de currículos e manifestou 

o interesse em buscar parceria 
com a FIER, no sentido de promo-
verem palestras sobre mercado 
de trabalho, compartilhamento 
de informações sobre banco de 
vagas, assim como, fazer um le-
vantamento junto as empresas 
industriais sobre as necessidades 
de contratações.
 Ainda sobre mercado de 
trabalho, o representante da Uni-
versidade Federal de Roraima 
(Instituição convidada), Wladimir 
de Souza informou que a UFRR 
por meio do Cáritas, faz um tra-
balho de traduções de currículos 
e reconhecimento de diplomas 
estrangeiros, o que tem contribu-
ído para que profissionais vene-
zuelanos tenham oportunidade 
inserção no mercado de trabalho 
formal.  Wladimir se colocou à 
disposição para que junto ao Cá-
ritas/UFRR, possam fazer o levan-
tamento e indicações de perfis e 
currículos para que sejam recru-
tados e indicados tanto ao SINE 
quanto às empresas industriais. 
 Após as deliberações tra-
tadas no conselho, a presidente 
Izabel Itikawa encerrou a reunião 
agradecendo mais uma vez a par-
ticipação do colegiado.

A presidente Izabel Itikawa e o vice-presidente Joaquim Souza Os membros CTRSRT durante a reunião 
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A primeira reunião ordinária 
do Conselho Temáti co de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Políti ca 
Industrial – COMPI, aconteceu no dia 
12 de março, no auditório da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Rorai-
ma.
 A presidente do Conselho Ira-
cema do Vale, fez a abertura da reu-
nião agradecendo o apoio de todos os 
conselheiros e empossado os novos 
presidentes, Adriano Filino (Presiden-
te) e João Tavares (vice-presidente), 
que conduzirão os trabalhos do cole-
giado durante este ano.  Iracema en-
cerrou seu mandado desejando que o 
COMPI conti nue trabalhando em prol 
dos interesses das indústrias. 
 A coordenadora técnica da 
FIER Karen Telles, conduziu as apre-
sentações dos itens administrati vos 
conti dos na pauta como os conceitos 
do conselho temáti co, as suas fi nalida-
des; as atribuições dos Conselheiros; 
Regras de uso do whatsapp; Apresen-
tação e aprovação do Plano de Ação e 

apresentação do calendário anual das 
reuniões.
 O colegiado também acom-
panhou como fi cou o plano de Ação 
para o exercício de 2019. Ao todo 
serão realizadas quatro palestras, 
são elas: Estratégias de promoção da 
competi ti vidade e políti ca industrial 
(Secretário da SEPLAN); Palestra Setor 
de Habitação da Caixa, Critérios para 
o uso de materiais nas obras fi nan-
ciadas pela Caixa Econômica Federal 
com o intuito de que as empresas in-
dustriais conheçam seus benefí cios e 
por últi mo palestra sobre Lucros dis-
tribuídos se Balanço regular ou em va-
lor maior que o disponível: problemas 
societários e fi scais, que visa apresen-
tar aos empresários da indústria a for-
ma correta de desti nação dos lucros, 
evitando a aplicação de sanções admi-
nistrati vas nas empresas. 
 No decorrer da reunião, o 
assessor contábil e jurídico da FIER, 
Maclisson Chagas, apresentou um 
balanço geral do que foi tratado na 

Reunião do Conselho Temáti co de Mi-
cro e Pequena Empresa – COMPEM, 
realizada em fevereiro deste ano em 
Brasília. Foram apresentados cinco 
painéis os quais abordaram relações 
de trabalho; o novo congresso nacio-
nal; simples trabalhistas e MPE’s, este 
últi mo, o assessor destacou a decisão 
do Presidente Jair Bolsonaro manter o 
Secretário da MPE do Governo Michel 
Temer, o que foi visto pela indústria 
como um sinal positi vo. Também in-
formou que o Secretário acha difí cil 
atender pleito da CNI para facultar 
o uso do e-social para MPE´s. Outra 
informação importante repassada é 
que o governo estuda implantar ações 
para evitar a evasão fi scal nos próxi-
mos 4 anos e que diante disto podem 
ocorrer mudanças na legislação do 
SIMPLES Nacional. 
 Ao fi nal, o presidente encer-
rou a reunião e agradeceu a todos 
pelo envolvimento e deliberações 
para o próximo encontro.

Resultado do Encontro do COMPEM é apresentado 
durante a 1ª reunião ordinária

Membros do COMPI durante a reunião. O Presidente Adriano Filino e o vice-presidente João Tavares

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Izabel Cristi na Ferreira Iti kawa – SINDIGRÃOS. Vice-Presidente: Joaquim Pedro de Souza – SINDIREPA. Empresários: Janilson Chaves Nery – SINDIREPA; Manoel Idalino Ferreira Chaves – SINDIGRAF; Lisete 
Pereira Carneiro – SINDICONF; Orlando Level Silva – SINDIGAR. Convidados: João Roberto do Rosário (Titular) e Scheila Aparecida Hortmann (Suplente) – Eletrobras; Magnólia Pereira Santos (Titular) e  Aerton Bati sta 
de Araújo (Suplente) – CERR; Paulo Magalhães Duarte Filho (Titular) e Edmir Cordeiro de Melo (Suplente) - CAERR; Magno Pillon Della-Flora (Titular) e Sissi Iardlei Santi ago de Souza (Suplente) – SRTE; Ana Valéria Sousa 
da Silva (Titular) e Ivana Serejo Freitas (Suplente) – Faculdade Estácio Atual; Leoni Beatriz Siqueira (Titular) e Ailton Marti ns dos Santos (Suplente) – Fecomércio; Vladimir de Souza (Titular) e Dirceu Medeiro de Morais 
(Suplente) – UFRR; Ana Patrícia de Vasconcelos Sousa (Titular) e Anderson Araujo Lins (Suplente)  – Correios; Tânia Soares de Souza (Titular) e Isadora Ferreira Braga (Suplente) – Setrabes. Sistema: FIER: Assessoria 
Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Telles. Secretaria Executi va : Fabiana Duarte e Solange Minott o. SESI: Miriam Brito Penhaloza (Titular) e Rívia Ramos Cunha Peres (Suplente). SENAI: Alcides da Conceição 
Lima Filho e Francinaira de Melo Paixão. IEL:  Paulo Oliveira da Silva (Titular) e Francineth Lima Prill (Suplente). 

Presidente: Adriano Filino e Manoel Ribeiro Neto – SINDICER. Vice-Presidente: João de Lima Tavares – SINDIMAR. Empresários: Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF; Iracema do Valle Oliveira – SINDICONF; Antonio 
Flávio Borges Brito – SINDICON; Ostenil Pereira da Silva – SINDICONF; Eudes de Castro Rosas – SINDIGRAF; J. Convidados: Fabiano Vieira de Cristo e Silva – ATUALLIS. Insti tuições: Mário Marcos de Alcântara (Titular)
e Henrique dos Santos Fernandes (Suplente) - Banco do Brasil; Daniel Moura (Titular) - Banco da Amazônia; Carlos Henrique Magalhães e Silva (Titular) – Caixa Econômica Federal; Francisco Derval da Rocha Furtado 
(Titular) e Antônio Sergio Barbosa da Silva (Suplente) – FACIR; Marcos Jorge de Lima (Titular) e João de Souza Gomes Neto (Suplente) – Seplan; Weberson Reis Pessoa (Titular) – Agência Desenvolve Roraima; Luciana 
Surita da M. Macedo (Titular) e Maria Cristi na de Andrade Souza (Suplente) – Sebrae; Edson Carvalho de Moraes (Titular) e João Carlos Araújo de Oliveira (Suplente) – Sefaz; SISTEMA: FIER: Assessoria Estratégica: 
Almecir de Freitas Câmara e Karen Aline Telles Zouein.  Secretaria Executi va: Solange Minott o e Fabiana Duarte. SESI: Débora Arraes Andrade Gruber (Titular). SENAI: Cícero Robson Bandeira Feitosa. IEL: Lídia Maria 
das Dores Coelho Tavares (Titular).

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

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

Conselhos Temáti cos da FIER

Presidente: Júlio Ferreira Izel – SINDIMADEIRAS. Vice-Presidente: João da Silva- SINDIREPA. Empresários: Oneber Magalhães Queiroz - SINDIMADEIRAS; André Felício Gonçalves – SINDICER; Ivan Jadson Colares – SIN-
DIJOIAS; João Hortêncio Torres – SINDIMAR. Empresários convidados: Eduardo Bayma Oestreicher; Ricardo Bulhões de Matt os. Insti tuições parceiras:  Otoniel Ribeiro Duarte (Titular) e Aloisio Alcântara Vilarinho 
(Suplente)  – Embrapa; José Francisco Teixeira (Titular) e Maria Consolata O. Nóbrega (Suplente) – SPMA; Walker Sales Silva Jacinto (Titular) e Mariana Evangelista Albuquerque (Suplente)  – OAB; Ailton Marti ns dos 
Santos (Titular) e Gilvan Farias Lima (Suplente) – Fecomércio; Roni Franco de Brito Rodrigues (Titular) e Maria da Conceição Lobo (Suplente) – Eletrobrás/Eletronorte; Sebasti ão Oliveira Rebouças (Titular) - Univirr; Rarison 
Francisco Rodrigues Barbosa (Suplente) – Femarh. SISTEMA: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Telles. Secretaria Executi va: Solange Minott o e Fabiana Duarte. SESI: Gardênia Cavalcante Figueira 
(Titular) e Aníbal Valenti no O. dos Santos (Suplente). SENAI: Arnaldo Mendes de Souza Cruz (Titular) – Suplente. IEL: Samadar Maria da Silva (Titular) e Hortência Isabel Franco dos Reis (Suplente).


