
Conselhos Temáticos da FIER realizam LIVE

Saúde mental do trabalhador foi pauta da 
reunião do CTRSRT realizada pela FIER 

CONSELHOS
TEMÁTICOS
INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA

 

Ano XX, Número 02 - Setembro de 2020

Federação das Indústrias do Estado de Roraima/FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro. CEP 69301-020 - Boa Vista/RR

Telefone: (95) 4009-5353 - Fax: 3224-1557
E-mail: gab.fi er@sesi.org.br - Site: www.fi er.org.br

 A responsabilidade do em-
pregador em tempos de COVID-19 
e protocolos de segurança e saúde 
foram os temas abordados.
 A Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), por 
iniciati va dos seus conselhos temá-
ti cos, transmiti u uma LIVE pelo seu 
canal no Youtube (Sistema FIER), 
com a parti cipação do Dr. Ney da 
Rocha - Juiz Titular da 1ª Vara do 
Trabalho de Boa Vista e da Enge-
nheira de Segurança e Trabalho do 
SESI Roraima, Ingrid Skarlety Ro-
sas.
 Em suas apresentações, 

os convidados falaram sobre os 
procedimentos a serem adotados 
pelas empresas, para evitar o con-
tágio pelo novo Coronavírus e re-
duzir riscos de passivos trabalhis-
tas.
 Além dos aspectos legais 
envolvidos neste cenário, tam-
bém foram apresentadas dicas e 
orientações. Os membros dos três 
Conselhos Temáti cos, diretores, 
conselheiros e colaboradores do 
Sistema FIER interagiram enviando 
perguntas que foram respondidas, 
complementando as informações 
iniciais.

 Com essa ação os Conse-
lhos Temáti cos de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e In-
fraestrutura (CTMAR); de Micro e 
Pequena Empresa, Economia e Po-
líti ca Industrial (COMPI) e Respon-
sabilidade Social e Relações Tra-
balhistas (CTRSRT), substi tuíram 
a sua reunião presencial por essa 
modalidade de encontro on-line, 
para ampliar a disseminação do 
assunto junto às empresas e insti -
tuições, primando pela segurança 
de todos neste período em que o 
distanciamento social deve ser res-
peitado.

Juiz Ney Rocha, durante palestraIngrid Rosas, durante apresentação

A terceira reunião ordinária do 
Conselho Temáti co de Respon-

sabilidade Social e Relações Tra-
balhistas da FIER (CTRSRT), que 

aconteceu no dia 08 de setembro 
de 2020, tratou de um assunto 
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No dia 08 de setembro de 
2020 a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) 
realizou a terceira reunião or-
dinária do Conselho Temático 
de Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política Industrial 
(COMPI), que contou, dentre 
outros assuntos, com uma pa-
lestra sobre as conquistas do 
setor empresarial na área tri-
butária em Roraima, com um 
resumo das ações do Grupo de 
Trabalho de Atualização do Re-
gulamento do ICMS Estadual.

A apresentação foi feita pelo 
diretor do departamento de re-
ceita da SEFAZ, Caio Monteiro, 
que explanou as medidas ado-
tadas em prol dos contribuin-
tes do Estado, sendo a grande 
maioria em atendimento a de-
mandas apresentadas pela FIER 

em nome das indústrias locais. A 
palestra abordou tópicos como 
o aumento do sublimite do Sim-
ples para 3,6milhões; elabora-
ção do estudo sobre o impacto 
orçamentário financeiro para 
reduzir a água, em garrafões de 
20L e 10L, para a alíquota de 
12%; alteração na legislação do 
ICMS para fortalecer a competi-
tividade da indústria de higiene 
e limpeza, e maior publicidade 
de decisões do CARF por meio 
do link sefaz.rr.gov.br/resoluco-
es-caf-2016, entre outros.

Logo após o assessor jurídi-
co e contábil da FIER, Maclison 
Chagas, apresentou os informes 
do COMPEM. O mesmo expla-
nou sobre a transação Tributária 
para MPE’s, que está amparada 
por meio da Lei Complementar 
174/2020, regulamentada pela 

Portaria PGFN nº 18.731/2020, 
onde há a possibilidade de ex-
tinção de débitos, mediante 
transação excepcional (resolu-
ção de litígio). Para a conces-
são do acordo de transação, 
será feita uma mensuração da 
capacidade de pagamento das 
MPE´s (a partir de informações 
fiscais, DIPJ, NF’s). 

Existe uma ordem de classi-
ficação dos débitos segundo o 
grau de recuperabilidade, sen-
do que tais classificações se-
rão utilizadas para a concessão 
da transação excepcional (Ex.: 
créditos tipo A: alta perspec-
tiva de recuperação; C: difícil 
recuperação D: créditos con-
siderados irrecuperáveis, etc). 
Podem aderir as pessoas que 
possuírem débitos apurados no 
Simples Nacional, inscritos em 

Tributação de Roraima é tema principal
da reunião do COMPI

importante para ser trabalhado 
dentro das empresas nos tempos 
de Pandemia: “Doenças e desafi os 
à saúde mental do trabalhador”.

A palestra foi ministrada pelas 
psicólogas Cássia Nathalia e Yas-
min Leitão, que abordaram temas 
como a saúde mental, stress, an-
siedade, depressão, autocuidado 

e percepção do outro. Durante a 
apresentação, as psicólogas tam-
bém desenvolveram uma dinâ-
mica com os conselheiros para 
diagnosticar o estado de saúde 
mental de cada indivíduo. 

A reunião aconteceu de for-
ma online, pelo Google Meet, 
foi conduzida pela presidente 

do CTRSRT, Izabel Itikawa e teve 
a participação dos membros do 
conselho da Setrabes, CAER, 
CERR, SRTE; instituições de en-
sino superior: Estácio e UFRR; 
Sindicatos: SINDIGRÃOS, SINDI-
REPA, SINDEARTER e SINDICONF 
e; das demais instituições do Sis-
tema FIER: SESI, SENAI e IEL.
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 No dia 15 de setembro de 
2020 a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) 
realizou a terceira reunião or-
dinária do Conselho Temático 
de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais, Energia e Infraestru-
tura (CTMAR), que teve como 
pauta uma apresentação sobre 
atuação do Serviço Geológico 
Brasileiro, suas parcerias e rea-
lizações no estado de Roraima e 

uma palestra sobre o projeto de 
Manejo Florestal Sustentado de 
Uso Múltiplo no Estado.
 A apresentação sobre a 
atuação do Serviço Geológico 
Brasileiro, suas parcerias e re-
alizações no estado de Rorai-
ma foi realizada pelo chefe do 
Núcleo de apoio de Roraima da 
CPRM, Jean Flávio Cavalcante 
de Oliveira, que começou expli-
cando sobre a missão da CPRM, 

o tempo de atuação em Rorai-
ma, dentre outros detalhes. 
 O palestrante explanou 
sobre os projetos realizados no 
centro-sudeste de Roraima, em 
áreas chave de integração ge-
ológica, integração geofísica e 
aportes analíticos. Todas essas 
ações, foram voltadas para a ca-
racterização da vocação mineral 
da área de estudo, através do 
cadastramento das ocorrências 

Serviço Geológico Brasileiro e Manejo Florestal 
Sustentado foram temas centrais do CTMAR

Dívida Ativa da União (C e D, ir-
recuperáveis ou de difícil recu-
peração). 

No ato da adesão o contri-
buinte terá conhecimento de 
todas as inscrições passíveis de 
transação e deverá indicar as 
que deseja incluir no acordo. A 
transação excepcional será da 
seguinte forma: 

a)Permitirá que a entrada, 
referente a 4% do total (sem 
descontos) das inscrições sele-
cionadas, seja parcelada em até 
12 meses; 

b) O pagamento do saldo res-
tante poderá ser dividido em 
até 133 meses, sendo que o 
valor mínimo da prestação não 
poderá ser inferior a R$ 100,00; 

c) Possibilidade de descontos 
de até 100% sobre os valores de 
multas, juros e encargos legais. 
O desconto concedido, no en-

tanto, não poderá ser superior 
a 70% do valor total da dívida; 

d) O percentual de desconto 
será definido a partir da capa-
cidade de pagamento do contri-
buinte e do prazo de negocia-
ção escolhido.   

Em seguida, o assessor deu 
os informes sobre o programa 
emergencial de suporte a em-
prego do BNDES, o qual libe-
rou 38 bilhões, aprovados para 
investimentos em empresas, 
dentre os quais 6,5 bilhões para 
capital de giro, 4,6 bilhões para 
folha de pagamento, 16,2 bi-
lhões para operações com ban-
cos parceiros. 

O canal eletrônico do BNDES 
(MPME) auxilia micro e peque-
nos empresários na procura des-
tes créditos. Em relação a MP nº 
944, estão financiando 4 meses 
de folha salarial, sendo que há 

limitação de até 2 salários míni-
mos por empregado. Acima de 
2 salários mínimos a empresa 
arca com a diferença. A taxa de 
juros para essa modalidade é de 
3,75% ao ano, prazo de 36 me-
ses e carência de 6 meses. Para 
o financiamento na modalidade 
maquininhas: Taxa de 6% ao ano, 
prazo de 36 meses e carência de 
6 meses. Limitação ao dobro das 
vendas e até R$ 50mil. 

A reunião aconteceu de for-
ma online, pelo Google Meet, 
foi conduzida pelo presidente 
do COMPI, João Tavares e teve 
a participação dos membros do 
conselho representantes de ins-
tituições como a SEFAZ, Banco 
do Brasil, Sebrae e Atuallis; Sin-
dicatos: SINDICER, SINDIGRAF, 
SINDICONF e SINDIMAR; e de 
instituições do Sistema FIER: SE-
NAI e IEL.
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CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Izabel Cristi na Ferreira Iti kawa – SINDIGRÃOS/RR. Vice-Presidente: Manoel Idalino Ferreira Chaves – SINDIGRAF/RR. Empresários: Lisete Pereira Carneiro – SINDICONF/RR; Joaquim Pedro de Souza – SINDI-
REPA/RR; Káti a Luiza Vieira Campos – SINDEARTER/RR; Suellen Campos de Lima – SINDEARTER/RR. Convidados: Emanuela Mati as Ribeiro (Titular) e João Roberto do Rosário (Suplente) – RORAIMA ENERGIA; Magnólia 
Pereira Santos (Titular) e  Alice Letí cia Santos Torreia (Suplente) – CERR; Magno Pillon Della-Flora (Titular) e Sissi Iardlei Santi ago de Souza (Suplente) - SRTE/RR; Ana Valéria Sousa da Silva (Titular) e Ivana Serejo Freitas 
(Suplente) – CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA AMAZÔNIA (POLO BOA VISTA); Leoni Beatriz Siqueira (Titular) e Ailton Marti ns dos Santos (Suplente) – FECOMÉRCIO/RR; José Geraldo Ticianeli  (Titular) e Silvestre Lopes 
da Nóbrega (Suplente) – UFRR; Ana Patrícia de Vasconcelos Sousa (Titular) e Daniel Heli Aires Alencar Oliveira (Suplente) – CORREIOS/RR; Isadora Ferreira Braga (Titular) e Diego Mota de Araújo (Suplente)  – SETRABES/
RR; Paulo Magalhães Duarte Filho (Titular) e Edmir Cordeiro de Melo  (Suplente) – CAER. Sistema: FIER/RR: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara, Karen Aline Telles Zouein e Solange Minott o. Secretaria 
Executi va : Gabriel de Freitas Eckhardt. SESI/RR: Miriam Brito Penhaloza (Titular) e Raphael Saboia Tostes (Suplente). SENAI/RR: Francinaira de Melo Paixão e Alcides da Conceição Lima Filho. IEL/RR:  Paulo Oliveira da 
Silva (Titular) e Francineth Lima Prill (Suplente). 

Presidente: João de Lima Tavares – SINDIMAR. Vice-Presidente: Adriano Filino –  SINDICER. Empresários: Manoel Ribeiro Neto – SINDICER; Antônio Flávio Borges Brito – SINDICON; Ostenil Pereira da Silva – SINDICONF; 
Eudes de Castro Rosas – SINDIGRAF; Iracema do Valle Oliveira – SINDICONF; Vaneri Antônio Verri  - SINBRA. Convidados: Fabiano Vieira de Cristo e Silva – ATUALLIS. Insti tuições: Adriana Esquivel Bressani (Titular) e Fran-
cisco André Jean Pierry Fernandes (Suplente) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; Francisco Derval da Rocha Furtado (Titular)  e Jadir Correia da Costa (Suplente) - FACIR; Marcos Jorge de Lima (Titular) e João de Souza Gomes 
Neto (Suplente) – SEPLAN; Adailton Alves Fernandes (Titular) e Mgleide Bati sta Carneiro (Suplente) – AGÊNCIA DESENVOLVE RORAIMA; Káti a Maria Veskesky Machado (Titular) e Jeff erson J. Bati sta da Silva (Suplente) – 
SEBRAE; João Carlos Araújo de Oliveira (Titular) – SEFAZ; Mário Marcos de Alcântara (Titular) – BANCO DO BRASIL; Aguardando nova gerencia fazer nova indicação - BANCO DA AMAZONIA. SISTEMA: FIER: Assessoria Estratégica: 
Almecir de Freitas Câmara, Karen Aline Telles Zouein e Solange Minott o.  Secretaria Executi va: Willian Tihago Quirino Sales. SESI: Débora Arraes Andrade Gruber (Titular) e Ana Célia Rodrigues Alves (Suplente). SENAI: 
Cícero Robson Bandeira Feitosa (Titular) e Marcelo José Ribeiro Chaves (Suplente). IEL: Lídia Maria das Dores Coelho Tavares (Titular) e Jorge Edson Lino Santos (Suplente).

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

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

Conselhos Temáti cos da FIER

Presidente: Oneber de Magalhães Queiroz – SINDIMADEIRAS. Vice-Presidente: João da Silva- SINDIREPA. Empresários: André Felício Gonçalves - SINDICER; Ivan Jadson Colares – SINDIJOIAS; João Hortêncio Torres – 
SINDIMAR; Júlio Cesar Ferreira Izel – SINDIMADEIRAS; Rosinete Damasceno Baldi - SINDICONF. Empresários convidados: Eduardo Bayma Oestreicher; Ricardo Bulhões de Matt os. Insti tuições parceiras:   Otoniel Ribeiro 
Duarte (Titular) e  Edvan Alves Chagas (Suplente)  – EMBRAPA; Maria Consolata O. Nóbrega (Titular) e Vandson Brito Fernandes Taveira (Suplente) – SPMA; Walker Sales Silva Jacinto (Titular) e Kairo Icaro Alves dos Santos  
(Suplente)  – OAB; Ailton Marti ns dos Santos (Titular) e Gilvan Farias Lima (Suplente) – FECOMÉRCIO; Roni Franco de Brito Rodrigues (Titular) e Maria da Conceição Lobo (Suplente) – ELETRONORTE; Sebasti ão Oliveira 
Rebouças (Titular) e Virlândia Lacerda Diniz Alcoforado (Suplente) - UNIVIRR; Ionilson Sampaio de Souza (Titular) e Glicério Marcos Fernandes Pereira – FEMARH. SISTEMA: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas 
Câmara e Karen Telles. Secretaria Executi va: Solange Minott o e Fabiana Duarte. SESI: Gardênia Cavalcante Figueira (Titular) e Aníbal Valenti no O. dos Santos (Suplente). SENAI: Marcelo José Ribeiro Chaves (Titular) e 
Francisco José Maia de oliveira (Suplente). IEL: Samadar Maria da Silva (Titular) e Hortência Isabel Franco dos Reis (Suplente). FIER - Assessoria Estratégica: Almecir Freitas Câmara, Karen Telles. Secretaria Executi va: 
Solange Minott o

minerais e integração de dados 
para caracterização de áreas fa-
voráveis para mineralização. 
 Outro projeto citado, 
foi o de integração geológica 
de 50 anos de estudos desen-
volvidos pela SGB-CPRM em 
Roraima, com importante atu-
alização geológica, baseada em 
levantamentos de perfis geoló-
gicos regionais, dados aeroge-
ofísicos, análises geoquímicas 
e geocronológico. Também foi 
abordada a pesquisa de argila 
para cerâmica vermelha, reali-
zada em Boa Vista – RR, no ano 
de 2002, na primeira pesquisa 
de argila da área 1, que acon-
teceu na fazenda Santa Cecília, 
apresentou uma vida útil para 
extração de 69 anos. A segunda 
pesquisa na área 2, também na 
Fazenda Santa Cecília, apresen-
tou vida útil para extração de 
12 anos. 
 Por fim Jean falou sobre 
as águas superficiais e subterrâ-
neas, e as ações da CPRM para 
o setor hídrico Brasileiro. Apre-
sentou as características da 
Rede Operada pela Regional e 
a equipe que conduz todo este 
trabalho. Destacou o trabalho 
da rede integrada de monitora-
mento das águas subterrâneas – 

Projeto Rimas, que em Roraima 
monitora poços nos municípios 
de Boa Vista, Cantá e Bonfim.
 Em seguida aconteceu a 
palestra sobre Projeto de Mane-
jo Florestal Sustentado de Uso 
Múltiplo no estado de Roraima, 
ministrada pela Engenheira Flo-
restal Sarah Fraga. De acordo 
com a engenheira a finalidade 
do projeto é a administração 
da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais 
e ambientais, de maneira que 
se respeite os mecanismos de 
sustentação do ecossistema e 
considerando, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização 
de múltiplas espécies madei-
reiras, de múltiplos produtos e 
subprodutos não madeireiros, 
bem como a utilização de ou-
tros bens e serviços de natureza 
florestal. 
 No estado de Roraima, 
a base econômica foi fomenta-
da em extração animal, vege-
tal e mineral, principalmente 
em áreas indígenas. O trabalho 
dispõe-se a realizar o manejo 
sustentável, visando o aprovei-
tamento dos recursos de for-
ma sustentada e aumentando a 
renda da comunidade local.
 Ao final, a representan-

te da FIER apresentou a atua-
lização do Simples Ambiental, 
informando as providências 
realizadas para que o projeto 
chegasse até as autoridades.  O 
status atual é que não foi iden-
tificado, até o momento, o en-
caminhamento da proposta do 
Executivo Estadual para a ALE. 
Nos informes, foi falado sobre a 
realização da feira online AGRO-
LAB da Amazônia e foi realiza-
da a divulgação do Evento Teias 
de Inovação – do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação (MCTIC), assim 
com a divulgação do Núcleo 
de Acesso ao Crédito – NAC da 
CNI/FIER, com a parceria firma-
da com a Caixa Econômica Fe-
deral.
 A reunião aconteceu 
de forma online, pelo Google 
Meet, foi conduzida pelo pre-
sidente do CTMAR, Oneber de 
Magalhães Queiroz e teve a 
participação dos membros do 
conselho representantes de 
instituições como a SPMA, Ele-
tronorte, Embrapa, Fecomércio, 
OAB, UNIVIRR e FEMARH; Sin-
dicatos: SINDICER, SINDIREPA, 
SIDIMADEIRAS e SINDIMAR; e 
de instituições do Sistema FIER: 
SESI e IEL. 


