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Presentes: Ana Luisa Silva Rodrigues - Secretária Municipal de Meio Ambiente e 1 

Turismo, representando Poder Publico; Heraldo da Silva Ramos, representando 2 

Poder Público; Marcia Alves da Cunha, representando Poder Público; Marcone 3 

Costa Silva, representando Poder Público; Luís Henrique Silva Rodrigues, 4 

representando AMPAR; Túlio Pereira de Sá, representando FIEMG; Karyna Kenea 5 

Rabelo Saldanha, representando a Compressamig; Lucélio Nativo Assunção, 6 

representando o Espeleogrupo Pains-EPA; José Adão Neto, representando o 7 

Rotary; Lorraine Luís de Faria, representando Poder Público; Murilo Ferreira 8 

Rodrigues, representando o Poder Legislativo; Guilherme Lima Silva, 9 

representando o Sindicato Rural; Lorena Thainara Diniza, engenheira da Minas da 10 

Secretaria de Meio Ambiente. A reunião foi presidida pela Secretária Municipal de 11 

Meio Ambiente Sra., Ana Luisa Silva Rodrigues que declarou aberta a 172ª R.O do 12 

CODEMA às 8h 01 min, do dia 28 de junho de 2022, desejando um bom dia a todos, 13 

informando que a reunião estava sendo gravada e caso alguém quisesse fazer uso 14 

da palavra, para dizer seu nome e qual instituição representa e quem não fosse 15 

membro do Conselho e quisesse fazer o uso da palavra, para dar o nome no 16 

presente momento. Em seguida, Ana Luisa ressaltou que a última reunião havia 17 

ocorrido em janeiro e explicou os motivos de não terem ocorrido mais reuniões no 18 

período entre a última reunião e a atual, dizendo que no momento a Secretaria conta 19 

com mais de 60 processos em análise e estes processos não são simplificados, 20 

fazendo com que a análise seja mais complexa e um pouco mais demorada. Em 21 

seguida, reforçou a informação do lançamento do Sistema Eletrônico de 22 

Licenciamento no próximo mês de Julho. Depois de abrir a palavra aos demais e 23 

ninguém se manifestar, passou para o exame da Ata da 171ª Reunião Ordinária 24 

realizada no dia 16 de dezembro de 2021, aprovada por onze votos. Em seguida, 25 

passou para a análise do Processo Administrativo nº 0060-2021-002-2022, Classe 3, 26 

LAS-RAS da empresa Lhoist Doresópolis Indústria e Comércio de Cal LTDA, 27 

atividade de Lavra a Céu Aberto, atividade A-02-07-0. Ao questionar se algum 28 

membro tinha alguma manifestação, Lucélio disse não ter encontrado no processo 29 

nenhuma menção à cota máxima de profundidade que vai ser alcançada na 30 

exploração. Em seguida, Lorena explicou que a cota máxima atingida será 31 

monitorada pelos poços de monitoramento que foram impostos na condicionante, no 32 

total de 4, sendo dois dentro da mina, um a jusante e outro a montante, para 33 

monitoramento do nível do lençol freático, estando inclusive um já em 34 

funcionamento. Após nenhuma outra manifestação, Ana Luísa colocou o processo 35 

em votação, sendo aprovado por 11 votos. Após a votação, Luís Henrique 36 

comunicou que a AMPAR estaria organizando um Workshop Ambiental, a ser 37 
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realizado no dia 04 de agosto e aproveitou a oportunidade para convidar a todos.  38 

Não havendo mais nenhum comentário a presidente, agradeceu a participação de 39 

todos e encerrou a 171ª reunião do Conselho às 08:09. Lavrou esta ata que depois 40 

de lida e aprovada será assinada pela presidente. 41 


