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Na tarde do dia 15 de março de 
2022 a Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER) realizou a 
primeira reunião ordinária do Con-
selho Temático de Responsabilidade 
Social e Relações Trabalhistas (CTR-
SRT). O encontro ocorreu de maneira 
presencial no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima 
– FIER.

Na reunião a pauta do encontro en-
volveu a apresentação do regimento 
interno do conselho pela Superin-
tendente da FIER, Almecir de Freitas 
Câmara, além da aprovação do pla-
no de trabalho, posse e integração 

Membros do CTRST na primeira reunião ordinária do ano de 2022

dos novos membros. “Nosso intuito, 
além de aprovar questões adminis-
trativas é principalmente apresentar 
aos novos membros como é realiza-
do o trabalho do conselho temático, 
sua importância dentro do Sistema 
FIER e conjuntamente, trocarmos co-
nhecimento e contribuições entre os 
presentes”, afirma a superintendente 
durante a apresentação. 

Os novos membros empossados 
se disponibilizaram a atuar de forma 
efetiva na elaboração de pautas de 
defesa de interesses do setor indus-
trial de Roraima. Para este mandato, 
a presidente eleita foi a empresária 

Suellen Campos de Lima e os as-
suntos que o conselho irá tratar ao 
longo do ano envolvem questões de 
sustentabilidade dentro da temática 
ESG que envolve questões ambien-
tais, social e governança, efeitos dos 
programas de qualidade de vida nas 
empresas, entre outros.

Superintendente da FIER, Almecir Câmara, apresenta regi-

mento interno, planos de trabalho durante reunião
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Os membros do Conselho Temático 
da Micro e Pequena Empresa, Econo-
mia e Política Industrial (COMPI) reu-
niram-se na tarde do dia 15 de março 
para sua primeira reunião ordinária 
no ano de 2022. O encontro ocorreu 
de maneira presencial no auditório 
da Federação das Indústrias do Esta-
do de Roraima – FIER.

A reunião foi conduzida pelo pre-
sidente eleito do conselho, Vaneri 
Verri e contou com a participação da 
superintendente da FIER, Almecir de 
Freitas Câmara que apresentou o re-
gimento interno, o plano de trabalho 
do respectivo conselho para o ano, 
além de um espaço para a posse e in-
tegração dos novos conselheiros.

Um dos assuntos levantados duran-
te o encontro foi o Sistema informa-
tizado e-Social. Esta é uma platafor-
ma on-line do governo que unificou 
a entrega de 15 obrigações da área 
trabalhista para empresas, pessoas 
jurídicas e físicas. Foi explicado sobre 
prazo, adesão e notificação às em-
presas. Entre os outros tópicos pre-
sentes na pauta do COMPI estão po-
líticas de incentivo no Estado como 

acesso ao crédito, reforma tributária, 
comércio exterior.

Durante a reunião, o presidente 
Vaneri Verri destacou o trabalho da 
FIER e a importância da contribuição 
do COMPI dentro dos conselhos te-
máticos. “Eu parabenizo a Federação 
por toda a organização e apoio para 
que este conselho possa discutir as-

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

COMPI

Sistema informatizado e-Social foi um dos assuntos 
debatidos na primeira reunião de 2022 do COMPI

suntos pertinentes ao longo do ano. 
Aos membros gostaria de oferecer 
minhas boas-vindas e tenho certeza 
que com a participação de cada um 
faremos um trabalho proveitoso en-
contrando novas ideias e caminhos 
durante este 2022”, destacou o pre-
sidente do COMPI.  

e-Social que está no plano de trabalho do conselho foi um dos assuntos previamente discutidos



INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - Ano XII, Número 06 - Março de 2022 3

O Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura (CTMAR) foi o primei-
ro conselho a se reunir no ano de 
2022. A reunião ordinária ocorreu no 
dia 8 de março, de forma presencial 
no auditório da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima – FIER.

O CTMAR se reuniu para dar posse 
aos novos membros indicados para o 
exercício 2022, realizar a apreciação 

CTMAR

Membros analisam pautas que irão compor trabalho 
anual do CTMAR

Participação dos membros durante discussão dos trabalhos no conselho

do Regimento Interno do Conselho, 
além da apresentação do plano de 
trabalho de 2022 pela Superinten-
dente da FIER, Almecir de Freitas Câ-
mara.

Para o ano de 2022, o CTMAR terá 
como presidente, o empresário João 
da Silva, do setor industrial da repa-
ração de veículos em eleições realiza-
das em novembro que marcou como 
a última reunião de 2021.

CTMAR foi o primeiro conselho a se reunir e discutir pautas que irão compor o plano de trabalho para 2022

Investimentos em infraestrutura 
roraimense, além de questões que 
envolvem o meio ambiente, setor 
agroindustrial e matriz energética fo-
ram discutidos na ocasião o que re-
sultou em debates de relevância para 
o desenvolvimento e construção de 
pautas de defesa de interesses para 
o setor industrial roraimense. 

 


