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Conselheiros recebem orientações sobre a inclusão 
de pessoa com deficiência no Mercado de Trabalho

 No dia 07 de maio, os mem-
bros do Conselho Temático de Res-
ponsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas – CTRSRT, se reuniram 
no auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima para 
a 2ª reunião ordinária do ano.
 A reunião foi conduzida 
pelo vice-presidente Joaquim Sou-
za que deu as boas-vindas e agra-
deceu aos membros do Conselho 
pela presença e participação, em 
seguida, houve a apresentação, 
aprovação e assinatura da Ata da 
última reunião. 
 Como parte dos assuntos 
que contemplam o Plano de Ação 
do Conselho, a pauta principal foi a 
realização da palestra sobre Inclu-
são de deficientes no mercado de 
trabalho, conduzida pela equipe e 
representantes do SINE/SETRABES, 
Angélica Duarte, Chefe da Inter-
mediação de Mão de Obra – IMO 

e Neto Monteiro, Chefe do Seguro 
Desemprego.
 De acordo com os pales-
trantes o SINE tem trabalhado 
no sentido de melhorar, cada vez 
mais, todo processo de interme-
diação que passa pelo acolhimento 
e triagem do trabalhador, a busca 
da vaga conforme a necessidade 
de cada um e o acompanhamen-
to desse trabalhador na empresa, 
como forma de deixar o processo 
completo e eficaz.  
 Na oportunidade a secre-
tária da Setrabes Tânia Soares e da 
diretora do Departamento de Polí-
ticas de Emprego Trabalho e Renda 
(DPETR) Isadora Braga, participa-
ram da reunião e deram suas con-
tribuições colocando-se à disposi-
ção das empresas e da FIER, para o 
que se fizer necessário em relação 
as demandas de contratação do 
trabalhador com deficiência.  

 Finalizada a palestra a co-
ordenadora técnica da FIER, Karen 
Telles, fez um apanhado geral das 
atualização e demandas e enca-
minhamentos da última reunião, 
como o alinhamento para os cur-
sos de formação profissional numa 
parceria entre SETRABES E SENAI, 
e informações junto a UFRR dos 
alunos graduados que possuem 
alguma deficiência física para com-
por um banco de oportunidade 
para emprego. E como sugestão, 
o estreitamento de relações entre 
essas entidades no sentido de ter 
um olhar diferenciado para o enca-
minhado desse grupo de pessoas 
para as empresas. 
 Ao final, a coordenadora, 
fez o convite para todos participa-
rem da palestra do Secretário de 
Planejamento do Estado, Marcos 
Jorge, que foi realizada no dia 08 
de maio. 

Angélica Duarte e Neto Monteiro, representantes do SINE. Representantes do SINE juntos com a superintendente da FIER e o vice-presidente do 
CTRSRT
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 A 2ª Reunião Ordinária 
do Conselho Temático de Micro 
e Pequena Empresa, Economia 
e Política Industrial – CTMAR, foi 
realizada no dia 08 de maio, no 
auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima – 
FIER.
 A reunião iniciou com as 
boas-vindas e agradecimentos do 
presidente do conselho, Adriano 
Filino, com a leitura, aprovação e 
assinatura da Ata da última reu-
nião. 
 Em seguida foi dado iní-
cio aos assuntos administrativos 
com a realização da palestra do 
Secretário de Planejamento da 
SEPLAN,  Marcos Jorge, falando 
sobre as estratégias de promo-
ção da competitividade e polí-
tica industrial, com o foco nos 
eixos prioritários do Governo de 
Roraima, no sentido de viabilizar 
e incentivar a produção indus-
trial nesse primeiro ano de ges-

tão.
 Na ocasião, o secretário 
apresentou o planejamento do 
governador Antonio Denarium 
para o setor produtivo, e as ações 
que o governo está empreenden-
do por meio da Seplan Roraima, 
para a melhoria do ambiente de 
negócios, para atração de inves-
timentos e para melhorar a infra-
estrutura no setor produtivo do 
Estado.
 A apresentação expôs 
quais são os eixos prioritários 
que serão trabalhados para via-
bilizar e incentivar a produção 
industrial como a regularização 
de terras, questão energética e 
revitalização do distrito indus-
trial.
 Após a palestra o asses-
sor contábil e jurídico da FIER, 
Maclisson Chagas, apresentou 
um balanço geral do que foi tra-
tado na Reunião do Conselho 
Temático de Micro e Pequena 

Empresa – COMPEM, realizada 
no dia 22 de abril, em Brasília. 
Dentro do painel sobre Relações 
do Trabalho, foi destacado o E-
-social, a extinção da Justiça do 
Trabalho e as modificações do 
Simples trabalhista; no segundo 
painel sobre Congresso Nacio-
nal e projetos de interesses das 
MPE’s, foi destacado as atualiza-
ções de alguns PL’s, já o terceiro 
painel tratou da Reforma tribu-
tária e as MPE’s.
 Ao final a coordenadora 
técnica da FIER, Karen Telles in-
formou aos conselheiros sobre a 
realização da 5ª Semana Nacio-
nal de Conciliação que a Fede-
ração está apoiando e da impor-
tância das empresas industriais 
que, por ventura, tenham algu-
ma demanda na justiça do traba-
lho, possam aproveitar a opor-
tunidade para eliminar litígios e 
encontrar soluções práticas para 
essas situações.

Secretário aponta regularização de terras, 
questão energética e revitalização do distrito 

industrial como eixos prioritários

Membros do COMPI durante a reunião. O Secretário da SEPLAN, Marcos Jorge, durante palestra.
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CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Izabel Cristina Ferreira Itikawa – 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 Batista 
de Araújo (Suplente) – CERR; Paulo Magalhães Duarte Filho (Titular) e Edmir Cordeiro de Melo (Suplente) - CAERR; Magno Pillon Della-Flora (Titular) e Sissi Iardlei Santiago de Souza (Suplente) – SRTE; Ana Valéria Sousa 
da Silva (Titular) e Ivana Serejo Freitas (Suplente) – Faculdade Estácio Atual; Leoni Beatriz Siqueira (Titular) e Ailton Martins 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 Executiva : Fabiana Duarte e Solange Minotto. 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. Instituições: 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 Cristina 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 Executiva: Solange Minotto 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 Temáticos 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 Mattos. Instituições 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 Martins dos 
Santos (Titular) e Gilvan Farias Lima (Suplente) – Fecomércio; Roni Franco de Brito Rodrigues (Titular) e Maria da Conceição Lobo (Suplente) – Eletrobrás/Eletronorte; Sebastião Oliveira Rebouças (Titular) - Univirr; Rarison 
Francisco Rodrigues Barbosa (Suplente) – Femarh. SISTEMA: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Telles. Secretaria Executiva: Solange Minotto e Fabiana Duarte. SESI: Gardênia Cavalcante Figueira 
(Titular) e Aníbal Valentino 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).

Lei de Terras do Estado de Roraima foi tema da 
2ª reunião ordinária do CTMAR

Presidente Júlio Izel e o vice-presidente João da Silva. Palestrante Ricardo Mattos durante a palestra sobre Lei de Terras. 

 No dia 09 de maio, foi realiza-
da no auditório da Federação do Esta-
do de Roraima – FIER, a segunda reu-
nião do Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura – CTMAR. 
 A abertura da reunião foi fei-
ta pelo presidente, Júlio Izel, o qual 
deu as boas-vindas e agradeceu aos 
conselheiros pela presença e o com-
promisso diante do Conselho. Em se-
guida, houve a leitura, aprovação e 
assinatura da Ata da reunião anterior. 
 Seguindo a programação, a 
coordenadora técnica da FIER, Karen 
Telles, apresentou alguns encaminha-
mentos da última reunião e que já es-
tão em execução. 
 Em seguida fez um resumo de 
como foi a palestra realizada pelo Se-
cretário de Planejamento da SEPLAN, 
Marcos Jorge, durante a reunião do 
COMPI. Destacou os assuntos que 
foram abordados e os eixos prioritá-

rios elencados pelo secretário como 
a regularização de terras, questão 
energética e revitalização do distrito 
industrial.
 A coordenadora também in-
formou aos conselheiros sobre a re-
alização da 5ª Semana Nacional de 
Conciliação que a Federação está 
apoiando e da importância das em-
presas industriais que, por ventura, 
tenham alguma demanda na justi-
ça do trabalho, possam aproveitar a 
oportunidade para eliminar litígios e 
encontrar soluções práticas para es-
sas situações.
 A convite do Conselho, o pa-
lestrante Ricardo Mattos, fez uma 
apresentação sobre a Lei 976/2014, 
que dispõe sobre a política de regu-
larização fundiária rural das ocupa-
ções incidentes em terras de domínio 
do Estado de Roraima, situadas em 
seu território, mediante alienação, 
concessão de direito real de uso de 

imóveis, doação e pela promoção de 
medidas que permitam a utilização 
racional e econômica das terras públi-
cas rurais.
 Durante sua abordagem, Ri-
cardo falou sobre o que propõem a lei 
e informou que já está em plena ati-
vidade, o grupo de trabalho liderado 
pelo mesmo, onde propõem melhoria 
na LEI 976/2014 e, como resultado, já 
foi feita uma minuta com propostas 
de mudanças e encaminhadas para o 
Governo, Interaima e Assembleia Le-
gislativa de Roraima. Também men-
cionou o outro grupo de trabalho do 
governo, em que tem o presidente do 
SINDIGAR, Crisnel Ramalho, como in-
dicado do conselho, o qual contribuirá 
com as questões voltadas à minera-
ção.
 A reunião foi encerrada pelo 
presidente em nome de quem agrade-
ceu a todos pela participação. 


