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Agenda ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS  

 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Às nove horas do dia 25 de março de 2013, foi realizada a 6ª Reunião do Grupo de Trabalho 

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

indicados pelas instituições: Vinicio Costa Bruni – SEMA, Carla Mittelstaedt – Águas do 

Paraná, Edhna Genar F. Maftum – FEAP, Luciane Maranhão Schlichting – MP, Cezar Augusto 

Pian – MAPA, além de Claudio Bellaver – Qualyfoco Consultoria LTDA e Marilia Ribeiro da 

Silva da Secretaria Executiva do CEMA. Justificaram ausência a Maria Cristina Borba Braga – 

UFPR, Carlos Garcias – PUC, Luiz Antonio Lucchesi – FEAP, Rossana Baldanzi e Flávia 

Deboni - IAP. A reunião iniciou-se com a apresentação do Sr Claudio Bellaver sobre a 

“Valorização de Resíduos Via Compostagem Acelerada”. Sua apresentação foi baseada na 

exposição de seu trabalho relacionado com a compostagem acelerada usando tecnologia alemã. 

Posteriormente, foi  lida e aprovada a ATA da reunião anterior. Sobre a Minuta de Resolução 

conseguiu-se avançar na elaboração dos artigos, sendo discutidos os assuntos como os tipos de 

materiais que poderão ser utilizados para auxiliar na aceleração do processo de compostagem. 

Ficou ao encargo de  Cezar Pian  verificar as implicações da utilização do composto que contém 

resíduos animais na saúde dos rebanhos. Também, foram levantadas as questões sobre a possível 

presença de resíduos classe I no material que deverá ser compostado e sua destinação. A 

discussão foi encerrada no Art. 7º,  que trata do armazenamento temporário dos resíduos in 

natura, a contenção de líquidos e a proibição do lançamento de efluentes líquidos e lixiviados em 

corpos hídricos. 

Para a próxima reunião decidiu-se formalizar o convite ao Sr Mauro Tomita para fazer breve 

explanação sobre seu trabalho na Organo Safra, num tempo de quinze a vinte minutos ao final da 

reunião. Quanto a visita técnica prevista para o dia primeiro de abril, decidiu-se prorrogar para o 

dia oito de abril. Encerrados os assuntos, a próxima reunião do GT foi agendada para dia 

primeiro de abril de dois mil e treze às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Estadual do 

meio Ambiente. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Curitiba, 25 de março de 2013. 


