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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS  

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Às catorze horas do dia 26 de fevereiro de 2013, foi realizada a 3ª Reunião do Grupo de 

Trabalho sobre Compostagem de Resíduos Orgânicos, com a presença dos seguintes 

membros indicados pelas instituições: Vinicio Costa Bruni e Carlos Renato Garcez – SEMA, 

Carla Mittelstaedt – Águas do Paraná, Maria Cristina B. Braga – UFPR, Edhna Genar F. Maftum 

– FEAP, Luciane Maranhão Schlichting – MP, Jefferson E. Yamashiro, Flávia Deboni e Rossana 

Baldanzi – IAP; Marcelo Segatto - MAPA, além de Ana Márcia Nieweglowski – SEMA, João 

Batista Campos Secretário Executivo do CEMA, Barbara Camila Cestari e Marilia Ribeiro da 

Silva da Secretaria Executiva do CEMA. Justificaram ausência os professores Carlos Garcias – 

PUC,  Miguel Mansur Aisse – UFPR e Luiz Antonio Lucchesi - FEAP. 

A reunião iniciou-se com a leitura e aprovação da ATA da reunião anterior e a apresentação do 

novo membro do grupo, Marcelo Segatto do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento).  Posteriormente, seguiram-se a leitura e a discussão do documento elaborado 

pelo IAP que trata dos aspectos legais referentes ao licenciamento ambiental, ainda durante a 

revisão do documento foram discutidos e esclarecidos alguns pontos quanto aos objetivos do GT. 

Com a revisão do documento, iniciou-se a elaboração da Minuta de Resolução, sendo sugeridas 

as inclusões de algumas definições quanto aos critérios a serem utilizados na resolução para 

compostagem, se cabe ou não, ao grupo, definir tipos de tecnologias para a qualidade do 

composto produzido, entre outros tópicos. Foi discutido sobre a coleta e separação do resíduo e 

posteriormente as formas de aplicabilidade do composto orgânico produzido.  

A apresentação da coletânea de documentos internacionais sobre especificações legais e critérios 

referentes à compostagem ficou como primeiro item a ser discutido na próxima reunião. 

Foi acordado que durante o mês de março, para o bom andamento da elaboração da Minuta de 

Resolução, as reuniões serão realizadas todas as segundas-feiras das 09:00h às 12:00h no 

auditório da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

Encerrados os assuntos, a próxima reunião do GT foi agendada para dia onze de março de dois 

mil e treze. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Curitiba, 26 de Fevereiro de 2013. 


