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Nos dias 7 e 8 de novembro 
foi realizada a quinta e 
última reunião de 2022 dos 
Conselhos Temáticos da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER). 

Os encontros reuniram 
conselheiros representantes 
de instituições e convidados, 
para deliberarem 
assuntos administrativos 
de relevância para cada 
segmento que representa. 

A primeira reunião foi 
do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social 
e Relações Trabalhistas 
(CTRSRT), de forma 
presencial, no auditório da 
FIER. O tema debatido foi 
a Relação capital/trabalho 
e os efeitos dos programas 
de qualidade de vida na 
empresa. 

A palestra foi 
apresentada pelo Pró-
reitor de planejamento da 

Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), Carlos 
Augusto Matos de Carvalho.

A segunda reunião foi 
do Conselho Temático de 
Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política 
Industrial (COMPI) que 
também foi presencial e 
no Auditório da Casa da 
Indústria Rivaldo Fernandes 
Neves. Durante o encontro 
foi realizada a apresentação 
de uma palestra sobre “A 
nova lei dos cartórios”. 

A apresentação foi 
ministrada pelo advogado e 
assessor jurídico do Sistema 
FIER, Maclison Chagas. A 
Lei 14.382/2022 introduziu 
importantes alterações no 
Direito brasileiro, como a 
criação do Sistema Eletrônico 
de Registros Públicos 
(SERP) e alterou a Lei de 
Registros Públicos, a Lei das 
Incorporações Imobiliárias e 

a Lei de Loteamento.
A terceira reunião foi 

do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos 
Naturais, Energia e 
Infraestrutura (CTMAR). O 
assunto em destaque foi o 
balanço sobre investimento 
em infraestrutura em 
Roraima, o qual foi 
ministrado pelo auditor 
da Controladoria-Geral 
da União (CGU), Marcelo 
Geber.

Esta foi a última reunião 
deste ano e é importante 
ressaltar que ao longo de 
2022 os encontros foram 
realizados em formato 
virtual. Em todas as reuniões 
foram apresentados 
temas de relevância 
para cada segmento, 
todos ministrados por 
profissionais qualificados 
e representantes de 
instituições parceiras.
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Reunião do CTRSRT contou com a presença do Pró-reitor de planejamento da UFRR, Carlos Augusto Matos de Carvalho

Durante o encontro do COMPI foi realizada a apresentação de uma palestra sobre “A nova lei dos cartórios”

Auditor da CGU ministrou palestra sobre balanço sobre investimento e infraestrutura em Roraima ao CTMAR
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