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 O ano de 2022 foi marcado pelos 32 
anos de fundação do Sinduscon-RR, trazendo 
uma reflexão do quanto a entidade avançou 
e vem se consolidando como referência 
na defesa e fortalecimento das indústrias 
da construção civil do estado de Roraima. 
A gestão atual tem buscado estabelecer 
o  diálogo junto aos órgãos públicos, 
na tentativa de reduzir a burocracia, dar 
celeridade a processos cujas empresas 
da construção civil em Roraima são 
submetidas e aumentar a credibilidade 
deste setor empresarial no relacionamento 
com todas as partes interessadas. 
Muitas ações foram desenvolvidas e todo esse trabalho só foi possível, 
graças a união de esforços dos associados, que seguem acreditando na 
força da coletividade para a defesa de interesses setoriais e para uma 
prática sindical que contribui para o fortalecimento do setor no Estado. 
Que no próximo ano continuemos trabalhando em prol do associativismo sindical, 
nesse movimento contínuo que nos impulsiona a seguir em frente, buscando 
fazer mais e melhor para o setor industrial da construção, sempre rumo ao 
desenvolvimento sustentável e economicamente viável!



Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima

Diretoria Triênio 2020/2023

Presidente
Clerlânio Fernandes de Holanda

Vice-presidente
Veronildo da Silva Holanda
 
1º Tesoureiro
Francisco Pereira da Silva

2º Tesoureiro
Eloy José dos Santos Júnior

1º Secretário
Edgilson Dantas Santos

2º Secretário
Ítalo Regis Aguiar

Conselho Fiscal
Titulares
José Fonseca Guimarães
Edson Teles Barros
José Geraldo de Andrade

Suplentes
Kerverson das Chagas Holanda
Luis Eduardo Trajano Santos
Antônio Vieira Lobo

Delegados junto a Federação das Indústrias do Estado de Roraima
1º Titular
Clerlânio Fernandes de Holanda

2º Titular
Veronildo da Silva Holanda

1º Suplente
Edgilson Dantas Santos

2º Suplente
Ítalo Regis Aguiar
 
Administrativo do Sindicato

Secretária Executiva 
Sandra Helena Mendes N. Ferreira



SUMÁRIO

Defesa de Interesses

Representatividade

Capacitação

Projeção na mídia

Parcerias Estratégicas

Atividades Institucionais

05

08

19

07

16

21



5
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DEFESA DE INTERESSES

 O Sinduscon-RR iniciou o ano de 
2022, colhendo os frutos de sua atuação na 
defesa de interesses, que junto com outras 
entidades, conseguiu a aprovação de algumas 
demandas para o setor da construção. Além 
desta iniciativa, outras foram defendidas 
e resultaram em medidas instituídas pelo 
Programa Descomplica - Programa de 
desburocratização da Prefeitura de Boa Vista.

 Após consulta do Sinduscon-RR, o 
Juiz Auxiliar da Corregedoria do Tribunal 
de Justiça de Roraima (TJRR) recomendou 
que a serventia do Registro de Imóveis da 
Comarca de Bonfim-RR só exija instrumento 
de procuração aos requerentes dos serviços 
quando a lei expressamente determinar. Esta 
ação contou com a importante atuação do 
Vice-presidente Veronildo Holanda.

 A convite da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), o Presidente do 
Sinduscon-RR, Clerlânio Holanda, participou 
de um Encontro para apresentação das 
demandas coletivas de representação sindical. 
Na oportunidade, ele fez a entrega de alguns 
kits, contendo agenda, calendário de 2022 e 
relatório de gestão do ano de 2021. 
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	 O	 Sinduscon-RR	 participou	 de	 uma	
reunião	virtual	com	o	Coordenador-Geral	do	IBGE	
Nacional,	 Augusto	 Oliveira,	 e	 o	 representante	
da	 CBIC	 Câmara	 Brasileira	 da	 Indústria	 da	
Constrição(CBIC),	 Geraldo	 de	 Paula.	 Na	 pauta	
foram	elencadas	e	esclarecidas	situações	quanto	
à	 metodologia	 utilizada	 para	 fornecimentos	
de	 informações	para	a	composição	do	Sistema	
Nacional	 de	 Pesquisa	 de	 Custos	 e	 Índices	 da	
Construção	 Civil	 (SINAPI)	 em	 Roraima.	 Tratou-
se	 ainda	 de	 parceria	 com	 o	 Sinduscon-RR	
para	 sensibilizar	 os	 fornecedores	 locais	 sobre	
a	 importância	 das	 pesquisas	 de	 valores	 dos	
insumos	e	indicação	de	fornecedores	locais	para	
compor	a	base	do	IBGE.

 O Sinduscon-RR atendeu algumas 
demandas quando foram solicitadas de órgãos 
públicos. Isso demonstra a importância da 
sua representatividade no estado. Entre elas 
está a instabilidade no serviço de internet e 
decorrentes interrupções de energia, que afetam 
as indústrias da construção civil.
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PROJEÇÃO NA MÍDIA

 O Sinduscon-RR esteve presente 
nas mídias locais, regionais e nacionais, 
concedendo entrevistas para falar sobre 

 O Sinduscon-RR celebrou 
32 anos de existência, com 
homenagens na mídia local e 
nacional.

temas importantes do setor da construção 
civil e dar mais visibilidade às atividades da 
entidade.  
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REPRESENTATIVIDADE

 No dia 15 de março, na FIER, tomaram 
posse nos conselhos temáticos, os indicados 
pelo Sinduscon-RR. 
 No Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais Energia e 
Infraestrutura (CTMAR), Kerverson Chagas 
assumiu como Titular e Luis Trajano também 
como Titular.
 No Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas da FIER (CTRSRT), Vinicius Pereira 
tomou posse como Titular e José Jairo como 
Suplente.

 O Sinduscon-RR, ao longo do ano, 
participou de reuniões virtuais sobre temas 
importantes para o setor da construção, como 
a reunião do Conselho de Responsabilidade 

Social CRS/CBIC, para alinhamento das ações a 
serem realizas no Dia Nacional da Construção 
Social, e debate sobre Desenvolvimento de 
Lideranças e a importância da aproximação 
dos jovens do “CBIC Jovem” com as grandes 
lideranças. Teve outro momento somente 
sobre o CBIC Jovem. 
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 Foi realizada uma reunião virtual 
restrita aos profissionais ligados às empresas 
e entidades associadas à CBIC, dirigentes 
que participam diretamente das negociações 
coletivas em suas localidades, com o objetivo 
de discutir importantes pautas de interesse 
de negociadores e profissionais do setor. 
Na reunião participaram os representantes 
do sindicato, Kerverson Holanda e Edgilson 
Dantas, bem como o assessor jurídico da FIER, 
Maclison Chagas.

 O evento de reinauguração do prédio 
Casa da Indústria foi marcado pela emoção. A 
proposta de homenagem e mudança do nome 
do prédio foi de autoria da diretoria da FIER, 

por meio de uma proposição do Presidente 
do Sinduscon-RR, Clerlânio Holanda. Desta 
forma, a Casa passou a ser designada “Casa da 
Indústria Rivaldo Fernandes Neves”.

 O primeiro Fórum Norte e Nordeste 
da Construção (FNNIC) na cidade de Macapá/
AP  contou com a representatividade do 
Presidente do Sinduscon-RR, Clerlânio 
Holanda, além das representações das 
regiões Norte e Nordeste. 

	 O	 evento	 teve	 a	 participação	 do	
ministro	 do	 Desenvolvimento	 Regional	
Rogério	Marinho	 e	 o	 secretário	 nacional	 de	
Habitação,	Alfredo	Eduardo	dos	Santos,	além	
do	Prefeito	de	Macapá,	Dr.	Furlan	e	o	Senador,	
Randolfe	Rodrigues	do	Estado	de	Macapá.	
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 O Sinduscon-RR, por meio da 
participação de membros da entidade que 
integram o conselho de Representantes 
da FIER, participou do evento “Encontro 

com a candidatos ao Governo do Estado de 
Roraima”, para apresentarem as propostas 
e debaterem temas voltados ao fomento do 
setor produtivo.
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 O Presidente do Sinduscon-RR, 
Clerlânio Fernandes de Holanda, a convite da 
FIER, participou da 9ª edição do Congresso 
Brasileiro de Inovação da Indústria, que 
ocorreu no World Trade Center, em São 
Paulo, onde foram levantadas as questões: os 
caminhos para um Brasil mais inovador e as 
tendências da inovação no Brasil e no mundo.

 O Presidente Clerlânio Holanda 
participou da reunião do Instituto 
Amazônia+21, em São Paulo. 
 No encontro foi enfatizada a 
importância da integração com as federações 
no processo de escuta das demandas locais.
 O Instituto busca promover negócios 
sustentáveis na região e contribuir para o 
desenvolvimento econômico sustentável.
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 O Sinduscon-RR, a convite do 
presidente do Conselho Regional Engenharia 
e Agronomia de Roraima (CREA-RR), esteve 
presente na pessoa do 1º Tesoureiro, Francisco 
Pereira, na solenidade de inauguração da nova 
sede do CREA/RR.

 O Sinduscon-RR marcou presença 
no evento de celebração e reconhecimento, 
pelos 31 anos da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), que reuniu 
diretores, autoridades, empresários do setor 
industrial, conselheiros e colaboradores em 
um jantar dançante.
 Criada no dia 16 de abril de 1991, a 
FIER tem exercido um papel fundamental 
de representar e defender os interesses das 
indústrias, contribuindo para a consolidação, 
modernização, competitividade e crescimento 
do setor industrial no Estado.
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 Representantes do Sinduscon/RR 
e FIER, participaram de dois momentos 
importantes para discussões, defesa e 
deliberações sobre o tema da Construção Civil. 
 O primeiro foi a Reunião do Conselho 
de Administração, realizada na sede da 
Federação das Indústrias do Estado do Pará 
(FIEPA), que acontece mensalmente pela CBIC 
e reúne membros associados à entidade, 
para deliberar, discutir e propor temas a nível 
nacional para o setor.
 Já o segundo, foi o VII Seminário 
Jurídico – Construindo o Direito, promovido 
com a finalidade de tratar questões jurídicas 
atuais relacionadas à construção. Um dos 
temas foi a “Modernização Normativa, 
Desburocratização e Previsibilidade Jurídica 
para Melhoria do Ambiente de Negócios da 
Indústria da Construção”. O evento teve a 
correalização do Senai Nacional e do Sindicato 
da Indústria da Construção do Estado do Pará. 
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 A reunião do Conselho de 
Representantes da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) foi realizada na 
sede do Sinduscon-RR.
 O momento foi de deliberação 
de assuntos de relevância para a FIER e 
comemoração dos 32 anos de criação do 
Sinduscon-RR. Além dos procedimentos 
de rotina referentes à reunião, presidida 
pela presidente, empresária industrial 
Izabel Itikawa, houve também uma breve 
apresentação sobre o Sinduscon-RR. 
 O presidente Clerlânio Holanda falou 
sobre os desafios vencidos, as conquistas 
alcançadas e as perspectivas de trabalho para 
os próximos anos. Ele ressaltou o importante 
apoio na defesa de interesses que a Federação 
oferece, não somente ao Sindicato da 
Construção Civil, que é filiado e sócio fundador, 
mas a todos o que formam a base da FIER.
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 A convite da Federação das Indústriado 
Estado de Roraima (FIER), o 1º tesoureiro do 
Sinduscon-RR, Francisco Pereira, participou 
do Encontro Diálogo da Indústria com os Pré-
candidatos à Presidência da República e do 
Encontro Nacional da Indústria (ENAI) 2022. 
 O evento também contou com a 
representação pela FIER, do Presidente 
Clerlânio Holanda, como membro do Conselho 
de representantes da FIER e do conselheiro 
Edgilson Dantas.

 O Sinduscon-RR esteve prestigiando 
a inauguração da Escolinha SESI de 
Futebol, que teve a assinatura de contrato 

de parceria e cooperação com o time de 
futebol São Raimundo Esporte Clube e o 
SESI Roraima.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS

 Uma parceria que tem gerando bons 
frutos. Por meio de um Termo de Cooperação 
Técnica, as instituições SENAI/RR, SINDUSCON/
RR e SINTRACOMO/RR, iniciaram a construção 
da nova sede do Sintracomo/RR.
 O Sinduscon/RR, por meio da doação 
de terreno por parte dos empresários da 
construção e o Senai/RR com os cursos de 
qualificação profissional. Os alunos do Senai/
RR são os responsáveis pela execução da obra. 
 A ação, que tem um viés social, teve 
início com a abertura do curso no dia 1º de 
julho. Ao longo do processo de construção 
novos parceiros foram sendo agregados ao 
projeto, como o Exército Brasileiro. 
 Para manutenção da participação dos 
alunos, foi realizado um Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado entre SENAI e a FIER, para 
a doação de 21 cestas básicas mensalmente 
durante o período de realização do curso aos 
alunos. Também foi fechada uma parceria 
com a Publicolor para fazer a identidade visual 
da sede do Sintracomo.

Dia que foi assentado o primeiro tijolo – 24.08.2022 
pelo Presidente do Sintracomo-RR, José Lima
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 A Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), por meio da sua Comissão 
de Responsabilidade Social – CRS, com 
a correalização do SESI Nacional e apoio 
especial SECONCI Brasil, promoveu a 15ª 
edição do Dia Nacional da Construção Social 
(DNCS). Como em outros anos, o Sinduscon/
RR buscou parcerias para realização do 
evento em Roraima. Sendo um momento de 
comemoração e encontros.
 Em Roraima, o Sinduscon/RR em 

parceria com o Sintracomo/RR e apoio do SESI/
RR realizaram uma programação que contou 
com um café da manhã especial, vacinação, 
avaliação física, massagem e sorteios de 
brindes. Teve ainda, a apresentação de músicos 
do Instituto Boa Vista de Música (IBVM) que 
abrilhantaram a abertura do evento.
 Celebrado desde agosto de 2007, 
o DNCS se consolidou como símbolo da 
responsabilidade social oferecendo serviços de 
saúde, lazer e cidadania para os trabalhadores.  
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 O Sinduscon-RR, visando estreitar o 
relacionamento para tratar sobre o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, junto ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

e atendendo uma demanda proveniente de 
reunião de diretoria, realizou uma reunião 
com a coordenação de pesquisa, Ângela 
Patrícia e o Supervisor do SINAPI, Luiz 
Eduardo.

 O Sinduscon-RR, a convite da 
Coordenação do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), reuniu-se com a professora 
Kelly Cristina. 
 A reunião teve como objetivo 

viabilizar os conhecimentos da metodologia 
praticada em relação ao CUB/m² e futuras 
parcerias e dessa forma aproximar a 
academia com a prática aplicada na 
construção, principalmente, no que se refere 
à composição de orçamento nos projetos.
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CAPACITAÇÃO

 A Comissão de Responsabilidade Social 
(CRS), da CBIC, iniciou o ciclo de palestras com 
o tema “políticas públicas e relacionamento 
com o setor público”. O Sinduscon-RR 
participou da programação.
 O foco principal do curso foi alcançar 
os membros do CBIC Jovem e outros líderes 
jovens do setor da construção e auxiliar os 
participantes a terem mais conhecimentos 
sobres os temas: como os governos funcionam, 
decisões de políticas públicas, quais as 
principais exigências e preocupações dos 
gestores públicos, bem como a necessidade 
de transparência e outros requisitos.

	 O	Sinduscon-RR	participou	da	1ª	Turma	
do EAD “A nova Lei dos Cartórios – Visão 
prática	da	Lei	nº	14.382/2022	na	incorporação	
imobiliária	e	da	atividade	registral	imobiliária”.	
Participaram	 o	 Vice-presidente,	 Veronildo	
Holanda	 e	 o	 Assessor	 Jurídico	 da	 FIER,	
Maclison	Chagas.

	 Buscando	 a	 otimização	 de	 processos	
na	construção	civil,	o	Sinduscon-RR	participou,	
por	meio	do	Presidente	Clerlânio	de	Holanda,	
de	 uma	 reunião	 de	 alinhamento	 sobre	 a	
metodologia	BIM	e	os	benefícios	que	ela	traz	
para	a	empresa,	com	uma	breve	apresentação	
dos	 recursos	 e	 ferramentas	 existentes	 para	
projeto,	gestão	e	fiscalização	de	execução	das	
obras,	bem	como	são	desenvolvidas	as	etapas	
de	implantação.
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 A Superintendência Regional do 
Trabalho (SRT), com o apoio do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(SIBAIT), da FIER e do SESI/RR, realizaram a 
primeira ação Especial Setorial no ramo da 
construção civil em Roraima, com o tema a 
“Nova Regulamentadora NR 18 e NR 01”.
 O Sinduscon-RR marcou presença com 
a participação de membros da diretoria e 
associados. A ação teve o objetivo de orientar, 
sensibilizar e comprometer empresários, 
trabalhadores e representantes das classes 
trabalhadora e empresarial sobre a importância 
da prevenção e promoção de ambiente 
favorável à dignidade humana, por meio da 
busca constante de um ambiente de trabalho 
saudável e seguro para os trabalhadores.
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

 O Sinduscon-RR ao longo dos anos 
buscou realizar as reuniões de diretoria, 
conforme planejado, com a participação dos 
associados. Nas reuniões é que a diretoria tem 

a oportunidade de ouvir seus associados, falar 
sobre as ações que estão sendo desenvolvidas 
pelo sindicato, discutir e deliberar ações para 
atuação do sindicato na defesa de interesses. 
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 O Sindicato Patronal e Laboral do setor 
da Construção Civil do Estado de Roraima 
finalizou as discussões referentes aos reajustes 
salariais da categoria 2022/2023. 
 Os aumentos de 11% e 10% foram 
definidos após acordo entre o Sinduscon-RR e o 
Sintracomo-RR. O reajuste passou a valer desde 
1º de setembro. 
 O acordo entre os sindicatos também 
contemplou com reajustes a cesta básica, o 
café da manhã e o almoço.
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