
1ª Reunião do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 27 de 
Fevereiro de 2020, às 10h00 na sede da entidade. 

Presenças: Conforme livro de presenças do Conselho 

ABERTURA: Agradecendo pela presença, o Presidente Adriano informou 
que além das ações que ele citará em seguida, solicitará a cada Membro do 
Conselho que repasse uma pauta para ação do Conselho em 2020. 
Apresentando pauta para as próximas reuniões:  

►SEMAD sobre os Processos Ambientais no Leste de Minas; 

► Plano Colômbia, juntamente com Silvio Nazaré, Presidente do Conselho 
Empresarial de Relações Internacionais sobre atração de investimentos para a 
a mineração, tendo como plano B, alguém da Anglo Gold que está presente na 
Colômbia; 

► KP Fértil, com projeto de sucesso em Minas Gerais;  

► Flapa Mineração, com projeto de Minério de Ferro na região do Bação; 

► Produtividade na Siderurgia, a Sra. Vânia Andrade ficou responsável por 
organizar uma apresentação sobre este tema com algum case do mercado; e 

► Reunião conjunta com o Conselho Empresarial de Inovação (a ser ainda 
negociada) com a apresentação do MINING HUB para os associados da casa. 

Blog Conselho – Sra. Vânia Andrade foi questionada pelo Presidente sobre o 
artigo para o Blog, enviado pelo Ottávio Carmignano, sendo informado pela 
mesma que já retornou a ele com as devidas observações. 

Sobre o vídeo institucional ACMinas, o Presidente irá conversar com a 
Imprensa sobre envio ao grupo de WhatsApp para apresentação e 
conhecimento. Ainda dentro do assunto de divulgação das informações da 
ACMinas e do Conselho, foi informado que o novo site da ACMinas está no ar 
e que todos devem conhece-lo para podermos ter o melhor uso desta 
importante ferramenta. 

Disse o Presidente que irá conversar com Marcos Brafman/Coordenador dos 
Conselhos para mais informações da missão à Israel sobre os segmentos 
buscados. Para a Conselheira Vânia, seria bom verificar inovações em Israel, 
que visam melhoras na Mineração e Siderurgia, que sugeriu ainda a 
possibilidade de organizarmos um evento sobre a “nova mineração” com a 
participação conjunta do Conselho de Inovação. O Presidente chamou a 
atenção de todos para a possibilidade do envolvimento de todos os Conselhos 
da casa em conjunto com as atividades do Conselho Empresarial de Mineração 
e Siderurgia. 

Em seguida, o Presidente informou a saída do Vice-presidente Ottávio 
Carmignano a pedido dele e que convidou o Sr. Rowan Pedro Araújo para o 
cargo e o mesmo aceitou o desafio colocando mais de 26 anos de experiência 



com trabalhos voluntários a disposição do Conselho. Finalizou dizendo que o 
plano de ação do Conselho é cumprir as ações acima reunindo com as demais 
que serão enviadas pelos membros do Conselho e que as nossas reuniões 
serão sempre na segunda quinta-feira de cada mês, às 10:00h. Caso seja 
necessário alterar em função da agenda de algum palestrante será 
devidamente comunicado a todos. 

Também foi apresentada a nova integrante do Conselho a Engenheira de 
Minas Ana Luiza Medeiros Moreira que recebeu as boas vindas do Presidente 
e de todos os presentes. Foi solicitado à Margareth Viegas a inclusão da Ana 
Luiza no Grupo de WhatsApp do Conselho. 

A Conselheira Vânia Andrade solicitou o apoio da ACMinas, via o Conselho 
Empresarial de Mineração e Siderurgia, para um evento que está sendo 
organizado pelo CREA/MG sobre a redução de impactos ambientais com as 
intervenções do Planejamento de Lavra. Foi solicitado à Sra. Vânia Andrade 
que encaminhe ao Presidente do Conselho, via email, mais detalhes sobre o 
evento para que possa ser discutido o apoio da casa com o Presidente 
Aguinaldo Diniz Filho. 

O Presidente informou que está discutindo com o Superintendente da 
ACMinas, Sr. Luis Paulo, a possibilidade de ações integradas com outros 
Conselhos para atrair mais associados para a ACMinas e para promover mais 
negócios na área de Mineração e Siderurgia para os atuais associados da 
casa. 

ENCERRAMENTO – O Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e 
Siderurgia, Sr. Adriano Espeschit agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a 1ª reunião do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia no 
ano de 2020. Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2020.   
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