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O Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas (CTRSRT) da Federação 
das Indústrias de Roraima (FIER) 
participou no dia 20 de setembro, 
da quarta reunião ordinária, para 
deliberar assuntos administrativos 
de relevância para o segmento. 

O encontro ocorreu de forma 
on-line e contou com a presença 
de conselheiros e convidados. 
A pesquisadora da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Maristela Xaud, 
ministrou uma palestra sobre os 

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

A proposta da palestra foi 
proporcionar conhecimento a 
respeito deste importante tema, 
dando ênfase ao apelo global para 
acabar com a pobreza, proteger o 
meio ambiente e o clima e, assim, 
garantir que as pessoas, em todos 
os lugares, possam desfrutar de 
paz e de prosperidade.

A palestrante Maristela Xaud 
é pesquisadora e ponto focal da 
Embrapa Roraima da Rede ODS. A 
apresentação foi muito produtiva, 

uma vez que pode esclarecer 
dúvidas e ampliar a visão dos 
participantes sobre os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável. 

Ainda na reunião do CTRSRT, 
foi realizada uma apresentação 
referente à dois eventos que 
aconteceram na Casa da Indústria 
Rivaldo Fernandes Neves neste 
mês de setembro. O primeiro foi 
o Encontro com os Candidatos ao 
Governo de Roraima e outro foi o 
1º Roraima Agroind – A indústria 
começa no campo.
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No dia 20 de setembro, o 
Conselho Temático de Micro e 
Pequena Empresa, Economia 
e Política Industrial (COMPI) 
se reuniu no quarto encontro 
virtual, para tratar assuntos 
administrativos, discutir ações e 
iniciativas de desenvolvimento 
industrial e debater temas 
pertinentes ao setor. 

Os Conselhos Temáticos são 
fóruns permanentes de discussão 
de empresários industriais, 
instituições de diferentes 
segmentos da sociedade, 
especialistas e técnicos do Sistema 
Indústria. Na reunião do COMPI 
o tema abordado foi Reforma 

Tributária (Roraima e Brasil).
A finalidade de apresentar este 

assunto foi para oferecer mais 
conhecimento quanto às Propostas 
de Emenda à Constituição (PECs) 
referentes à Reforma, colocando 
em destaque debates que 
estimulam a discussão acerca de 
um assunto que é de extrema 
importância para os empresários 
industriais, bem como para o 
desenvolvimento do estado e do 
país. 

O palestrante foi Mário Sérgio 
Carraro Telles, Gerente Executivo 
de Economia da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Ele 
explanou sobre os benefícios da 

COMPI

Quarta reunião do COMPI tem palestra sobre Reforma 
Tributária

PEC 110, que altera o Sistema 
Tributário Nacional, para a 
indústria e para a economia. A 
PEC estabelece reforma tributária, 
para extinguir tributos e criar o 
Imposto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS).

Após a palestra, foi feita uma 
apresentação, pela coordenadora 
técnica e administrativa Luana 
Barbosa, sobre dois eventos que 
aconteceram na sede da FIER. 
O primeiro foi o Encontro da 
Indústria com os Candidatos ao 
Governo de Roraima e o segundo 
foi o 1º Roraima Agroind – A 
indústria começa no campo.
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O Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, 
Energia e Infraestrutura (CT-
MAR) da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima 
(FIER) se reuniu no dia 26 de 
setembro na quarta reunião do 
ano de 2022, para deliberar te-
mas relacionados ao setor. 

As reuniões são bimestrais, 
constando na pauta, a discus-
são e propostas de políticas e 

CTMAR

Meio ambiente e setor agroindustrial são temas de 
palestra da 4ª reunião do CTMAR

projetos que estimulem o de-
senvolvimento integrado, para 
as ações e iniciativas de desen-
volvimento industrial, junto ao 
poder público e iniciativa priva-
da.

O encontro do CTMAR foi on-
-line e reuniu conselheiros e 
convidados. Durante a reunião 
foi ministrada a palestra ‘Meio 
Ambiente e o Setor Agroin-
dustrial de Roraima – Cadeias 

Produtivas’, com o objetivo de 
mostrar a importância do setor 
agroindustrial para o desenvol-
vimento Estado de Roraima.

A apresentação foi feita pelo 
Coordenador de Desenvolvi-
mento Agroambiental da Se-
cretaria de Agricultura, Desen-
volvimento e Inovação (SEADI), 
Marcelo Hentges. 


