
Os membros do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura – CTMAR, reuniram-se no 
dia 09 de março, no auditório da Federação  
das  Indústrias  do Estado de  Roraima  – 
FIER.

O primeiro encontro, conduzido pelo 
Presidente do Conselho, Oneber Magalhães 
Queiroz, teve como pauta a assinatura dos 
termos de posse para o exercício 2017, 
apresentação do Regimento Interno, o qual 
permanece como o do ano anterior e outros 
assuntos administrativos.

O plano de ação contempla diversas 
ações como a realização de uma palestra 
com a apresentação de Boa Prática sobre o 
uso de resíduos do setor madeireiro na ge-
ração de energia elétrica em Rorainópolis, 
cujo objetivo é divulgar a experiência em 
curso para sensibilizar os demais setores 
para alternativas de uso dos resíduos indus-
triais. 

Palestra sobre a nova Lei do Manejo em 
área de Posse, em que a proposta é divulgar 
as mudanças na lei estadual, apresentando 
as conquistas do setor produtivo e como 
deverá ocorrer a sua operacionalização. 

Será apresentado e discutido o status 
das ações para que ocorra a interligação de 
Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, bem 
como o prazo para a conclusão dos serviços 
também por meio de uma palestra.

E apresentar a lei, e o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos do Município que 
está em elaboração, contando com contri-
buições da FIER e sindicatos industriais para 
a coleta de subsídios e disseminação de in-
formações. 

Após a leitura do Plano, houve espaço 
para que os conselheiros fizessem uso da 
palavra e um dos questionamentos foi a si-
tuação energética do Estado e as perspec-
tivas para a que Roraima seja integrado ao 
Sistema Interligado Nacional.

Segundo o Presidente do CTMAR existe 
um projeto de fornecimento de energia de 
qualidade. “Nós temos a intenção de im-
plantar no município de Rorainópolis uma 
termoelétrica movida à biomassa, de 9.9 
MWh que se interligue ao sistema de Jata-
pú, inclusive este projeto já esta em vota-
ção e nós participaremos de uma leilão, e 
assim conseguiremos uma desenvolvimento 
maior para o nosso Estado”, afirmou. 

Logo após, a secretária executiva do 
conselho, Solange Minotto, apresentou o 
regulamento da 5ª edição do Prêmio FIER 
de Redação e Artigo Científico, o qual foi 
lançado nesta semana, dia 21 de março.

O objetivo do Prêmio é incentivar a pes-
quisa e a produção de redações e artigos 
científicos acerca dos fatores que afetam 
a competitividade da produção industrial 
em  Roraima  e  a sua relação com o de-
senvolvimento local. Sua temática está vol-
tada para as questões da geração e trata-
mento de resíduos. A proposta é contribuir 
para o entendimento de sobre o processo 
de reciclagem e também estimular estudos 
acadêmicos que apresentem perspectivas 
para novas formas de planejar e implantar 
alternativas para o gerenciamento de resí-
duos sólidos. 

Na oportunidade também foi informa-
do que neste ano o CTMAR irá apoiar no-
vamente a Campanha da Fraternidade, uma 

ação realizada todos os anos pela Igreja Ca-
tólica. Neste ano traz o tema “Fraternida-
de: biomas brasileiros e defesa da vida”. 
O objetivo é despertar o conhecimento e a 
reflexão sobre os biomas, que são o conjun-
to de seres vivos, paisagens e climas carac-
terísticos de cada região, O país tem seis: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlânti-
ca, Pantanal e Pampas.

Ao final a secretária apresentou o resul-
tado do Boletim do Índice de Confiança do 
Empresário Industrial - ICEI de Roraima, dos 
meses de dezembro/2016, Janeiro e Feve-
reiro 2017. 

No que se refere aos meses de dezem-
bro/2016 e fevereiro/2017, o ICEI subiu, 
respectivamente, de 47,9 para 60,3 pontos. 
Maior valor desde setembro de 2016 que 
foi de 56,9 pontos. Maior otimismo dos em-
presários roraimenses quanto ao desempe-
nho das economias nacional, estadual e da 
própria empresa nos próximos seis meses. 

Em matéria de confiança, Roraima se-
guiu a tendência nacional, inclusive em ter-
mos de distinção por porte e por agrupa-
mento de atividade.

O ICEI nacional registrou 60,5 pontos 
em fevereiro, um aumento de 4,7 pontos na 
comparação com janeiro. O índice cresceu 
pelo terceiro mês consecutivo e acumula 
crescimento de 12,4 pontos no período. 

Na comparação com o mês de fevereiro 
2016, o aumento alcança 10,1 pontos.

1ª Reunião Ordinária

Situação energética de Roraima está entre 
os temas que serão discutidos pelo CTMAR

Conselheiros debatem sobre a situação energética Reunião foi conduzida pelo novo presidente, Oneber Magalhães Queiroz
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Os membros do Conselho de Respon-
sabilidade Social e Relações Trabalhistas 
- CTRSRT iniciaram a primeira reunião do 
ano, colocando em pauta assuntos perti-
nentes à defesa de interesse da indústria. 
O encontro aconteceu no dia 14 de mar-
ço, no auditório da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima – FIER.

Na abertura da reunião o vice-presi-
dente do Conselho, empresário Manoel 
Idalino Ferreira Chaves, deu as boas-
-vindas aos novos membros, agradeceu 
a todos pela presença e reforçou a parti-
cipação dos integrantes do colegiado nas 
ações que visam contribuir para a comu-
nidade em geral, por meio de trabalhos e 
ações de campanha sociais. 

Como é de praxe, na primeira reunião 
ordinária, os membros fizeram alinha-
mentos e discutiram sobre assuntos que 
decorreram ao longo do encontro. Como 
parte desse primeiro momento eles co-
nheceram os itens que contemplam o Pla-
no de Ação 2017, o qual permitirá que o 
colegiado se guie por ele e executem suas 
ações mediante ao interesse de todos.

O Plano possui as seguintes ações: 
Palestra sobre a “Lei de Estágio”, que tem 

como objetivo conhecer as vantagens 
e procedimentos para a contratação de 
estagiários por parte de empresas e ins-
tituições; palestra sobre “Lei da Terceiri-
zação”, a qual permitirá conhecer as pro-
postas da indústria a respeito do assunto, 
a tendência de aprovação do texto final e 
como isso pode modificar a realidade das 
empresas; palestra sobre “Saúde e a Se-
gurança no trabalho como fator de com-
petitividade das empresas”, com o intuito 
de identificar a forma pela qual a adoção 
de práticas (obrigatórias ou não) que pro-
movam a saúde e a segurança do traba-
lhador pode contribuir para a competiti-
vidade das empresas e a palestra sobre 
“Como agregar valor para a imagem das 
organizações por meio de ações de sus-
tentabilidade”, cuja proposta é identificar 
práticas que promovam a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho e do reco-
nhecimento de imagem da empresa, em 
função da sua conduta ética em relação 
ao meio ambiente.

Assim como em 2016, este ano o CTR-
SRT e demais conselhos Temáticos da FIER 
irá apoiar a tradicional Campanha da Fra-
ternidade, uma ação realizada todos os 

anos pela Igreja Católica. Neste ano traz 
o tema “Fraternidade: biomas brasileiros 
e defesa da vida”. O objetivo é despertar 
o conhecimento e a reflexão sobre os bio-
mas, que são o conjunto de seres vivos, 
paisagens e climas característicos de cada 
região, O país tem seis: Amazônia, Caa-
tinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e 
Pampas.

O Conselho também entende a impor-
tância do Prêmio FIER de Redação e Artigo 
Científico 2017. Por isso também já está 
apoiando e divulgando a 5ª edição, que 
neste ano foi lançado no dia 21 de mar-
ço, no auditório da FIER. A iniciativa está 
ligada diretamente acerca dos fatores que 
afetam a competitividade da produção in-
dustrial em Roraima e a sua relação com o 
desenvolvimento local. Neste ano a temá-
tica está voltada para as questões do lixo 
e reciclagem.

Ao final Solange Minotto apresentou 
o resultado do Boletim do Índice de Con-
fiança do Empresário Industrial - ICEI de 
Roraima, dos meses de dezembro/2016, 
Janeiro e Fevereiro 2017. 

Vice-Presidente Manoel Idalino Ferreira Chaves

Conselheiros durante a 1ª reunião

CTRSRT se prepara para as ações em 2017
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A primeira reunião ordinária de 
2017 do Conselho Temático de Mi-
cro e Pequena Empresa, Economia 
e Política Industrial – COMPI, foi re-
alizada no dia 14 de março, no audi-
tório da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima - FIER.

A reunião foi conduzida pela nova 
presidente, a empresária Rosinete 
Damasceno Baldi,  juntamente  com  
a vice, Iracema  do  Valle , as quais 
deram as boas-vindas aos novos 
membros do Conselho.

Na reunião foi apresentado pela 
secretária executiva do Conselho, 
Solange Minotto, o plano de Ação 
2017, que norteará os trabalhos que 
devem ser executados durante ano 
junto aos membros do COMPI.

Entre as ações estão a realização 
de uma palestra para tratar sobre a 
Medida Provisória 766/2016, que 
institui o Programa de Regularização 
Tributária (PRT) junto à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e junto 
à Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional.

Também devem ser discutidas as 
taxas e expedição de alvarás e licen-

ças municipais para que seja possí-
vel Identificar pontos a serem me-
lhorados no processo, bem como o 
entendimento a cerca das exigências 
e base de cálculo do que hoje é pra-
ticado. 

Haverá ainda uma palestra sobre 
o funcionamento da REDE SIN, com a 
finalidade de que todos conheçam as 
facilidades e fluxo de tramitação dos 
processos de abertura e fechamento 
de empresas; e outra palestra sobre 
as mudanças na Lei 8666/93 – Licita-
ções e Contratos.

Logo depois, foram divulgadas 
duas ações: a tradicional Campanha 
da Fraternidade, uma ação realizada 
todos os anos pela Igreja Católica. 
Neste ano traz o tema “Fraternida-
de: biomas brasileiros e defesa da 
vida”. O objetivo é despertar o co-
nhecimento e a reflexão sobre os 
biomas, que são o conjunto de seres 
vivos, paisagens e climas caracterís-
ticos de cada região, O país tem seis: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampas.

A segunda foi a respeito da edição 
2017 do Prêmio FIER de Redação e 

Artigo Científico, que foi lançado no 
dia 21 de março, que tem como ob-
jetivo incentivar a pesquisa e a pro-
dução de redações e artigos científi-
cos, os quais permitam uma melhor 
compreensão por parte da socieda-
de, acerca dos fatores que afetam a 
competitividade da produção indus-
trial em Roraima e a sua relação com 
o desenvolvimento local. Neste ano 
a temática está voltada para as ques-
tões do lixo e reciclagem.

As ações receberão o apoio dos 
sindicatos filiados e não filiados a 
FIER, das empresas instaladas no 
Distrito Industrial.

Durante a reunião o Assessor Ma-
clison Carvalho das Chagas apresen-
tou informações pertinentes sobre 
as Reuniões do COPEM que aconte-
ceram em dezembro de 2016 e Ja-
neiro/fevereiro de 2017.

Ao final Solange Minotto apre-
sentou o resultado do Boletim do 
Índice de Confiança do Empresário 
Industrial - ICEI de Roraima, dos me-
ses de dezembro/2016, Janeiro e Fe-
vereiro 2017. 

Presidente e Vice do conselho e o Assessor Maclison, durante apresentação da 1ª reunião ordinária.

Membros do COMPI conhecem plano de ação de 2017
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