ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INDENIZAÇÃO AOS APICULTORES

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dez, às dezessete horas, na Sede do Sindicato
Rural de Ortigueira, reuniram-se para participar da Reunião da Câmara Técnica de Apicultura as
seguintes entidades: MPF, CECS, CPT, ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, APOMEL. Dando início
aos trabalhos, o Dr. Lamy iniciou com a discussão da minuta do Termo de Acordo com os
apicultores, inserindo algumas alterações na redação a pedido dos presentes. O Dr. Akira
ressaltou que a produção de mel ocupa uma posição de destaque na região e que a questão da
indenização coletiva deverá ser tratada pelo CECS mas que esta CT tratará das indenizações
individuais. A presidente da Apomel solicitou uma correção do cadastro do número de caixas de
abelhas de cada um dos apicultores cadastrados. Foi deliberado que a fim de evitar a entrada de
apicultores que não sejam da região será incluída uma cláusula que delimitará os benefícios da
indenização aos apicultores cadastrados. Foi exposto pela presidente da Apomel que o novo
proprietário da área vizinha a sua (Sr. João Antunes Teixeira) comprada para reassentamento não
quer mais os apiários. O Dr. Lamy comprometeu-se a conversar com o Sr. João Antunes para
tentar encontrar uma saída. Foi levantado pelo Sr. Raven o caso de seus apiários que segundo
ele estão dentro da área atingida e foram cadastrados como “não reconhecidos”. O Sr. Marcelo
Cardoso esclareceu que se trata de apiário novo, razão pela qual não será objeto de indenização.
Foi esclarecido também que o Sr. Leonides está cadastrado como atingido indireto pelo
empreendimento e o Dr. Lamy afirmou que não vê problema em incluí-lo no processo de
indenização, posto que a questão com o Sr. João Antunes representa um fato novo. O Sr. Ismair
informou que algumas pessoas de má fé estão levando apiários para as áreas atingidas apenas
para receberem indenização. O Dr. Lamy afirmou que todos os casos serão analisados e que os
apicultores são co-responsáveis em não permitir que os aproveitadores entrem na área. O Dr.
Akira declarou que serão aceitas denúncias anônimas sobre esses casos. O Sr. Raven expôs o
caso da propriedade na qual o pasto apícola será inundado. Foi esclarecido e todos concordaram
que o acordo das indenizações seria feito pela média. O Sr. Raven questionou também sobre os
casos de meliponídeos, que ele afirmou explorar comercialmente. Foi sugerido que o caso dele
seja analisado a parte. O Dr. Lamy não concordou e afirmou que pretende fechar o acordo com
todos. A próxima reunião da CT ficou agendada para dia 22 de junho às 14 horas em Ortigueira.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Luciana Maranhão,
secretária “ad-hoc”, lavrei a presente ata.
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