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ROL DE RESPONSÁVEIS – EXERCÍCIO 2020 
MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO  

SESI/DRMG 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Christiano Paulo de Mattos Leal 

E-mail: cleal@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente Regional 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 30/2019 11/11/2019 - - 01/01/2020 31/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: José Antônio Gontijo do Couto 

E-mail: jcouto@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente de Pessoas 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 02/2017 17/02/2017 - - 
01/01/2020 05/01/2020 

16/01/2020 31/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Kécia Aparecida Machado Silveira de Castro 

E-mail: kecia@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente de Pessoas – Interino 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Designação nº 219/2019 09/12/2019 - - 06/01/2020 15/01/2020 
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DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira 

E-mail: psribeiro@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Assessor da presidência – Integridade 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 24/2020 05/08/2020 - - 05/08/2020 31/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Pedro Henrique Mota Costa 

E-mail: phmota@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Assessor da Presidência - Comunicação 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 07/2019 12/02/2019 - - 

01/01/2020 16/02/2020 

29/02/2020 04/11/2020 

16/11/2020 31/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Alisson José Coutinho Júnior 

E-mail: alisson.junior@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Assessor da Presidência Comunicação - Interino 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Designação nº 030/2020 14/02/2020 - - 17/02/2020 28/02/2020 

Designação nº 131/2020 03/11/2020 - - 05/11/2020 15/11/2020 

mailto:psribeiro@fiemg.com.br
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DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Ricardo Salera de Carvalho 

E-mail: ricardosalera@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente de Finanças e Controle 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 21/2018 06/06/2018 - - 
01/01/2020 02/11/2020 

14/11/2020 31/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Wagner Pinheiro Ramos 

E-mail: wpramos@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente de Finanças e Controle - Interino 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Designação nº 124/2020 16/10/2020 - - 03/11/2020 13/11/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Rogério Livramento Mendes 

E-mail: rmendes@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente Comercial 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 02/2017 17/02/2017 - - 
01/01/2020 22/11/2020 

03/12/2020 31/12/2020 

mailto:ricardosalera@fiemg.com.br
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DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Rafael Junqueira Fernandes 

E-mail: rfernandes@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente Comercial - Interino 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Designação nº 139/2020 17/11/2020 - - 23/11/2020 02/12/2020 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Tiago Gomes de Carvalho Pinto 

E-mail: tpinto@fiemg.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: 
Membro Comitê Executivo (membro de diretoria ou ocupante de 
cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente máximo). 

Nome do Cargo ou Função: Assessor da Presidência – Jurídico 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº 21/2018 06/06/2018 - - 
01/01/2020 31/12/2020 

Portaria nº 05/2019 12/02/2019 - - 
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