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Conselhos Temáticos da FIER

Conselho de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas,
elege presidente e vice, para o Biênio 2014-2015

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES TRABALHISTAS

Presidente:
Empresários: SINDICONF;

SINDIGRAF; SINDIGRAF.
Convidados: FIER;

SINDIGRÃOS; Escritório
Nelson Willans Asssociados;
ELETRONORTE: CERR.
SISTEMA:
FIER:

SESI:
SENAI: IEL:

 Lisete Pereira Carneiro (Novo Membro)
Rosinete Damasceno Baldi – Elton

Carneiro – Helisson Fonseca da Silva –
Alcides da Conceição de Lima Filho – Izabel

Cristina Ferreira Itikawa - Jarbas Bonh–
Maria Conceição de Mendonça Lobo -

Magnólia Pereira Santos –

 Izaura Coelho - Secretária Executiva; Maria Lúcia - Secretária
Executiva; Assessoria Estratégica -  Almecir de Freitas Câmara, Ivo
Gallindo;  Jefferson Haron Diniz Mendes, Miriam Brito Penhaloza;

 Francinaira de Melo Paixão;  José Rui Furtado Bezerra.

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

 Iracema do Valle Oliviera.

Raimundo Pereira da Silva – ; Ostenil Pereira da Silva –
; Marcelo Lopes Bussachi – ; Djalma Costa da

Silva – .

Fabiano Vieira – Atuallis; João de Lima Tavares - SINDIMAR; Francisco
Derval Furtado – SEPLAN; André Vicente Cursino Raposo – CEF; Misael
Moreno dos Santos - BASA; Edson Carvalho de Moraes - SEFAZ.

 Izaura Coelho – Secretária Executiva; Maria Lúcia – Secretária
Executiva ; Assessoria Estratégica Almecir de Freitas Câmara, Ivo
Gallindo;  Maria Auristela de Lima, Débora Arraes Andrade Gruber;

 Cícero Robson Bandeira Feitosa;  Lídia Maria das Dores
Coelho Tavares, Thaise Coelho Ferreira.

Presidente:
Empresários:

SINDIGRAF
SINDICONF SINDIGRAF

SINDIGRAF
Convidados:

SISTEMA:
FIER:

SESI:
SENAI: IEL:

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

Presidente:
Empresários: SINDIREPA
SINDIPAN SINDIPAN
SINDIJOIAS
Convidados:

SISTEMA:
FIER:

SESI:
SENAI:

IEL:

 Maria Luiza Vieira Campos.
 João da Silva – ; Aldemar Carvalho –

; Wanderkley Bittar – ; Ivan Jadson Colares -
.

Luiz Felipe Gonçalves – Secretaria Municipal de Gestão
Ambiental e Assuntos Indígenas;  Elizabeth Mitie Fukuda; Francisco
Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA; Francisco Doan Rabelo –
PUBLICOLOR; Ricardo Bulhões de Mattos - FECOMÉRCIO.

Izaura Coelho - Secretária Executiva; Solange Minotto Saraiva –
Secretária Executiva; Assessoria Estratégica; Almecir Freitas Câmara,
Ivo Gallindo; Marcilene Rosa Mendes; Gardênia Cavalcante
Figueira;  Arnaldo Mendes de Souza Cruz, Antônio Carlos
Rabelo; Samadar Maria da Silva.

A eleição e posse da nova presidência do
Conselho Temático de Responsabilidade
Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT foi
realizada no dia 11 de fevereiro, durante a
primeira reunião do Conselho, na sede da
FIER. Os trabalhos foram abertos pela então
presidente, empresária Rosinete Baldi, que
agradeceu a todos os membros pelo apoio e
comprometimento durante o período em que
esteve à frente do conselho. “Foram dois anos
de muito trabalho, e eu só tenho a agradecer
pelo apoio de todos os nossos membros, que
sempre se empenharam para desenvolver as
ações propostas. A sensação que tenho hoje é
de dever cumprido”, declarou.

Antes da eleição, o conselheiro Luiz Brito,
sugeriu uma alteração no regimento do
conselho, para que a partir deste ano, fosse
eleito o presidente e o vice, visando facilitar os
trabalhos. A sugestão foi aceita por todos os
membros, que decidiram ainda que o vice
seria o segundo mais votado. Na sequência foi
aberta a votação. A presidente eleita foi a
empresária Lisete Pereira Carneiro, e o
empresário Elton Carneiro da Silva ficou com a
vice-presidência.

Dando continuidade aos trabalhos, foi
discutido o Plano de Ação 2014, que além de
dar sequência nas ações já realizadas pelo
conselho, traz como proposta para esse ano, a
divulgação do Boletim do Conselho Temático,
nos sites de cada sindicato representado no
conselho, filiado a Federação das Indústrias,
bem como no site e mailing do Sistema FIER.
Atualmente o boletim é disponibilizado de
forma impressa, durante as reuniões de
conselho.

Outra proposta é a participação do CTRSRT
na Ação Global, evento realizado pelo SESI e

parceiros, que oferece serviços de cidadania,
saúde, educação e qualidade de vida, e que
este ano tem a meta de atender 4.250 pessoas
no município de Caracaraí.

Serão realizadas quatro palestras, sempre
após as reuniões, que contarão com a
participação de convidados para apresentar
temas de interesse dos empresários, que
deverá ser realizada no auditório da FIER e
contará com a participação de convidados. O
tema da primeira palestra, sugerido pela
conselheira Miriam Brito Penhaloza, será o
eSocial, programa de Escrituração Fiscal
Digital Social, da Receita Federal, que deverá
ter 100% de abrangência das empresas do
Brasil. O plano de ação foi aprovado sem
alterações.

Ao final da reunião, a nova presidente e o
vice, fizeram suas considerações. “Eu me sinto
muito honrada em ter sido eleita pelos colegas
de conselho e sei que poderei contar com o
apoio de todos ao longo desse mandato. A
meta, será colocar em prática todo o nosso
plano de ação e dar continuidade no trabalho
que já vinha sendo feito”, declarou à senhora
Lisete Pereira. O vice-presidente ressaltou que
o trabalho do conselho será focado em
atender as necessidades das empresas
representadas, dentro da realidade local.
“Espero poder ajudar nossa presidente da
melhor forma possível. Vou buscar sempre
apresentar ideias que sejam inovadoras, mas
que atendem a necessidade de todas as
empresas aqui representadas“ finalizou.

Eleição e posse da nova presidência marca 1ª reunião ordinária do CTRSRT.
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Conselho de Micro e Pequena Empresa,
Economia e Política Industrial

faz alterações em seu regimento

COMPI mudanças em seu regimento visando o melhor andamento dos trabalhos dentro do Conselho

No dia 11 de março o Conselho
Temático de Micro e Pequena Empresa,
Economia e Política Industrial – COMPI teve
a sua primeira reunião de 2014. A
presidente, empresária Iracema do Valle
Oliveira, iniciou o encontro dando às boas
vindas e expressando o desejo de poder
contar com o apoio e o empenho de todos
os membros para desenvolver as ações
pertinentes ao conselho.

Assim como aconteceu com o CTRSRT,
os conselheiros do COMPI, incluíram em seu
regimento o cargo de presidente e vice.
Com isso o empresário Ostenil Pereira da
Silva, passou a ocupar o cargo de vice-
presidente do COMPI. “Assumo a vice-
presidência com muita satisfação, e

palestras, em datas a definir, a serem
realizadas no auditório da FIER, com a
presença de um profissional convidado para
apresentar temas de interesse dos
empresários.

Ao final da reunião, a presidente
agradeceu a presença de todos e
manifestou o desejo de poder contar com o
apoio de cada membro, no intuito de
fortalecer o Conselho. “Nós estamos
buscando o crescimento e fortalecimento
do nosso conselho, e para isso, é preciso que
cada membro esteja empenhado. Juntos
nos iremos colocar em prática o Plano
aprovado, e assim, alcançando nossas
metas e objetivos”, destacou Iracema do
Valle Oliveira.

pretendo no decorrer o mandato, realizar
um bom trabalho junto com nossa
Presidente. Estarei sempre a disposição dos
membros, para discutir ideias que sejam
pertinentes ao Conselho”, declarou o vice-
presidente.

Dando continuidade aos trabalhos, os
membros discut iram e aprovaram
mudanças no regimento. Em seguida
aprovaram o Plano de Ação 2014, que dá
continuidade ao trabalho já realizado, e
apresenta novas propostas, entre elas a
divulgação do Boletim do Conselho
Temático no site e mailing do Sistema FIER.
Atualmente o boletim é disponibilizado de
forma impressa, durante as reuniões de
conselho. Foi incluída a realização de duas
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CTMAR realiza sua primeira reunião do ano
A reunião do Conselho Temático de Meio

Ambiente, Recursos Naturais, Energia e
Infraestrutura – CTMAR aconteceu no dia 13
de março na sede da FIER. Em pauta estava
à apresentação dos novos membros,
aprovação do regimento, com as alterações
feitas em 2014, bem como do Plano de Ação e
a eleição e posse do Presidente do Conselho.

Antes da votação, a exemplo do que
aconteceu com os demais Conselhos
Temáticos da FIER, o CTMAR incluiu em seu
regimento o cargo de vice-presidente. O novo
presidente eleito foi o empresário João da
Silva, e a vice-presidência ficou com o
empresário Wanderkley Bitar Ferreira.

O novo presidente, deu continuidade aos
trabalhos. Foram discutidas as mudanças no
regimento, que foi aprovado em consenso. O
Plano de Ação 2014 também foi discutido.
Entre as ações previstas, está a divulgação das
atividades do Conselho, nos informativos do
Sistema FIER e na mídia local, com o intuito de
sensibilizar o empresário Industrial e a
sociedade em geral, para a prática consciente
da preservação ambiental.

Ao encerrar os trabalhos o presidente João
da Silva, agradeceu aos votos recebidos e falou
sobre as expectativas para 2014. “Primeira-
mente agradeço pela confiança dos demais

membros e espero que possamos colocar em
prática todo o nosso plano, mostrando a
importância do nosso conselho”, destacou o
presidente.

CTMAR elege nova presidência e faz alterações em seu regimento


