
  
GT3 - Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Natural do Conselho da Cidade 

1      

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DOAMBIENTE NATURAL  

DO CONSELHO DA CIDADE 
13 de abril de 2010    

No décimo terceiro dia do mês de abril do ano dois mil e dez, reuniu-se a Câmara 1 
Comunitária de Qualificação do Ambiente Natural do Conselho Municipal de 2 
Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, às dezesseis horas e trinta minutos, na 3 
Sala de Reuniões da FUNDEMA 

 

Fundação Municipal do Meio Ambiente, à Rua Otto 4 
Boehm, no 100, Bairro América, na cidade de Joinville, Santa Catarina, atendendo à 5 
convocação do Presidente do Conselho da Cidade, Arquiteto Luiz Alberto de Souza, e do 6 
Coordenador Marcos Rodolfo Schoene, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do edital de 7 
convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Apresentação sobre 8 
resíduos, com Marcele Figueiredo de Luca; d) Análise do EIV 

 

Estudo de Impacto de 9 
Vizinhança; e) Assuntos Gerais. O coordenador Marcos Schoene, no início da reunião, 10 
passou a palavra à conselheira Marcele, para que iniciasse a apresentação sobre Resíduos, 11 
com base no estágio que realizou em Rimini, Itália, na área de Saneamento. Durante a 12 
palestra os conselheiros puderam observar os desafios italianos na área de resíduos: a 13 
redução de resíduos, princípio básico de planejamento e produção industrial; a criação de 14 
legislação para redução de resíduos na fonte, pois hoje atuam somente na coleta e 15 
tratamento; o tratamento de resíduos industriais próximo às fontes geradoras; a auto-16 
suficiência de resíduos domésticos. Importante destacar que Rimini possui coleta seletiva 17 
desde mil novecentos e noventa e seis, e desde então são colocados contêineres próximos 18 
às residências, o que aumentou a participação da comunidade. A coleta é realizada por tipo 19 
de resíduo (o orgânico é coletado diariamente, e na zona hoteleira a coleta é feita porta a 20 
porta. No centro de coleta o usuário entrega o resíduo, pesa e passa um cartão magnético 21 
que registra o peso, e com isso acumula pontos para desconto ou brinde no final do ano. 22 
As residências do interior recebem gratuitamente um kit de compostagem, e o composto 23 
gerado no centro de compostagem é vendido para empresas que o vendem como adubo e, 24 
quando não atinge a qualidade desejada é usado na cobertura de aterros sanitários. Há uma 25 
Usina de Termovalorização de Resíduos (Forlì), e faz-se necessário melhorias no 26 
aproveitamento dos resíduos e energia. Foi instalado um incinerador de resíduos que atende 27 
os municípios de Forlì e Cesena, que gera energia elétrica, e para o futuro aproveitarão 28 
também o vapor (sistema em construção). Os dados são monitorados on-line pelo órgão de 29 
controle ambiental-ARPA e pelo Laboratório de Análises da Hera, e não on-line externo, 30 
para haver mais transparência e confiança nos resultados. Os efluentes líquidos e gasosos 31 
gerados no processo são tratados, e há três centros de compostagem (Ostellato, Voltana e 32 
Rimini), duas linhas de produção (bioestabilizado e composto), duas usinas com ciclo 33 
completo de noventa dias para adubo orgânico, uma usina com ciclo de vinte e um dias para 34 
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o bioestabilizado. tratamento de efluentes gerados no processo, monitoramento interno 35 
físico, químico e olfatométrico, monitoramento externo olfatométrico (laboratório e júri, nariz 36 
olfatométrico), e anualmente os dados são apresentados ao órgão ambiental. Após a 37 
apresentação os conselheiros fizeram um breve debate sobre o assunto. O coordenador 38 
Marcos Schoene informou que Joinville  está elaborando o Plano de Gerenciamento de 39 
Resíduos Sólidos, e que existe o Plano Emergencial da APA Dona Francisca (Área de 40 
Proteção Ambiental Dona Francisca), que é um programa da Bacia do Cubatão referente ao 41 
transporte de cargas perigosas. Ficou definido para a próxima reunião da Câmara que o 42 
assunto a ser abordado será sobre o Plano de Arborização da cidade de Joinville. Nada 43 
mais havendo a relatar eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da 44 
Cidade, redigi a presente ata com base nas informações prestadas pela senhora Stella Maris 45 
Barth Wanis, relatora da reunião. Esta ata vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos 46 
conselheiros presentes. Joinville, treze de abril de dois mil e dez.  47      

Marcos Rodolfo Schoene 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Qualificação do Ambiente Natural do Conselho da Cidade     

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade                     



  
GT3 - Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Natural do Conselho da Cidade 

3     

Assinatura dos conselheiros presentes        

Joinville, 13 de abril de 2010  

3. Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Natural 
PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

_________________ _________________ -              ausente               -

  

_________________ 
Marcos Rodolfo 

Schoene 
Amanda Carolina 

Máximo 
Maria Salete 

Rodrigues Pacheco 
José Mário Gomes 

Ribeiro 

    

I -

 

Entidades Empresariais

 

-              ausente               -

  

_________________ _________________

 

_________________ 
Marcos Aurélio 

Fernandes 
Marcele Figueiredo 
Andrade de Luca 

Bernardo Correa da 
Costa 

VAGO 

    

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

_________________ -              ausente               -

  

_________________

 

-              ausente               -

  

Alvir Antonio 
Schneider 

Daniela Finder Vilela 
de Farias 

Therezinha Maria 
Novaes de Oliveira 

Edson Fajardo Nunes 
da Silva 

  

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

-              ausente               -

  

-              ausente               -

  

_________________

 

-              ausente               -

  

Patrícia Becker José Luís Caetano 
Diomário 

Gert Roland Fisher Ingo Bauer 

    

IV -

 

Organizações não Governamentais (ONG´s)

 

-              ausente               -

  

-              ausente               -

  

-              ausente               -

  

_________________ 
Maura Ferreira Ferraz 

Davies 
Ricardo Werner 

Plothow 
Andrea Knabem Roberto Andrich 

    

V -

 

Movimentos Sociais
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