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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INDENIZAÇÃO AOS APICULTORES 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2010, às 14:00 horas na Agência do Trabalhador em 
Ortigueira, Paraná, teve início a reunião com a presença do MPF – Joel Bogo, Associação Salto 
Mauá – Magno Bernardo dos Santos, APOMEL, Ana Mosuski Kutz, CECS – Gilmar Schwanka, 
Prefeitura Municipal de Ortigueira – Rafael Seki Kioshima, Átila S. da Paz Rosa e Alcides Candido 
Maia, Conselho Municipal de Turismo de Telêmaco Borba – Idever Terezinha Lacerda, APROART 
– Wendell Luis Linhares e Colégio Estadual Wolf Klabin – Ana Lúcia Taborda Santos. O Sr. Gilmar 
abriu a reunião informando que foi apresentado e discutido na última reunião o Termo de Acordo 
com os Apicultores, restando algumas alterações que foram inseridas pelo CECS, a saber: (i) 
serão indenizados apicultores que possuírem apiários localizados em propriedades adquiridas 
para fins de reassentamentos individuais ou coletivos, decorrentes da implantação da UHE Mauá, 
quando o reassentado, novo dono da propriedade, não concordar com a manutenção dos apiários 
na sua propriedade; (ii) os eventuais apicultores atingidos, enquadrados nos critérios da Cláusula 
2, devidamente comprovados ao CECS, que não constam do Cadastro do Anexo 1, serão também 
indenizados; (iii) desde que atendidos os requisitos de viabilidade ambiental, o CECS autoriza a 
utilização da futura APP do reservatório da UHE Mauá para atividade de apicultura pelos 
apicultores atingidos. Após a leitura dos itens inseridos conforme acima descrito, a Câmara 
Técnica aprova por consenso o Termo de Acordo bem como os anexos 1 a 5. Foi informado que o 
Sr. Antonio Marcos Vargas Martins possui em torno de 40 caixas de abelhas na área adquirida 
pelo CECS para reassentamento o que será verificado pelo Sr. Marcelo. Raven questionou a 
inclusão do apiário cadastrado no ME-149.1 e deseja verificação a campo. Foi deliberado que 
será feita recontagem das caixas dos Srs. Alexandro Roberto da Silva, Carlos Roberto Raven e 
Leonardo Luiz Ribeiro além da verificação das caixas do Sr. Antonio Marcos Vargas Martins que 
ocupa a área adquirida para reassentamento para a família do Sr. João Antunes Teixeira. Sr. 
Raven solicitou abertura da discussão dos meliponídeos (exploração comercial) o que será tratado 
na próxima reunião informando que possui 30 caixas. Marcelo fará avaliação da questão. Com 
relação ao Sr. Leonides Kutz que possui caixas de abelhas próximas ao local das obras da 
barragem na margem esquerda que foram consideradas pelo Marcelo como indiretamente 
atingidas, solicita a revisão pois entende ser diretamente atingida. Foi eleita no presente ato, uma 
Comissão formada pelos Srs. Marcelo Cardoso, Magno, Valdemar, Rafael e Ana Kutz com 
objetivo de visitar as áreas e confirmar a quantidade e localização das caixas de abelhas dos 
apicultores citados acima. Também participará da Comissão o Sr. Roni do CECS. Ficou 
consensado que amanhã, (23.jun.10) a Comissão visitará as áreas citadas. Gilmar informou que 
tendo em vista a aprovação do Termo de Acordo e Anexos, será primeiramente encaminhado 
para assinatura das Consorciadas Copel e Eletrosul e posteriormente será assinado pela 
APOMEL e Associação Mauá. A próxima reunião ficou agendada para 29 de junho de 2010, às 
10:00 horas na Agência do Trabalhador em Ortigueira com objetivo de referendar o trabalho da 
Comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Gilmar 
Schwanka, secretário “ad-hoc”, lavrei a presente ata. 


