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ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INDENIZAÇÃO AOS APICULTORES 
 

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2010 às 10:00 horas na Agência do Trabalhador em 
Ortigueira, reuniram-se o Sr. Marcelo Faria Cardoso do CECS, Ivan do MPF, Magno da 
Associação dos Atingidos, Ana Kutz da APOMEL, para resolver pendências levantadas na 
ultima reunião realizada no dia 22 de junho de 2010 e apresentar os resultados das avaliações 
da comissão eleita na câmara técnica. Foi incluído no cadastro geral o apiário do Leonardo. 
Após foi visitado apiário do Leonides Kutz foi incluído como apiário de impacto direto, pois está 
na área do canteiro de obras e o apiário presente na área comprada para reassentamento 
também foi incluído como diretamente afetada, sendo 50 e 51 caixas respectivamente. Após 
essa, foi visitado para cadastro o apiário do Marcos Antonio Martins com 43 caixas. A pedido 
do Alexandro Roberto da Silva foi recontado os estaleiros e verificado um acréscimo de 40 
caixas. Foi remarcada a coordenada do apiário do Paulo Pereira Machado, verificando ser 
diretamente afetado. Foram verificados os apiários não reconhecidos pelo CECS conforme 
deliberação da Câmara técnica do dia 14 de junho, onde verificou-se que a decisão constante 
no anexo do CECS é acertada. Foi negociado com Carlos Raven a questão dos meliponídeos 
e acertado um valor de indenização de R$ 18.000,00 que deverá ser avaliada pelo CECS, mas 
foi constatado 30 caixas de meliponídeos. Raven questionou o resultado da comissão técnica 
dizendo que não foi feito trabalho certo e que as caixas não reconhecidos pelo CECS estavam 
lá para ser dividido os enxames. Raven trouxe vários documentos para comprovar que seus 
apiários são antigos, como contrato e atas de reunião do CECS. O mesmo afirmou que as 
caixas estão lá há muito tempo. Apresentou Antonio Domingues de Quadros proprietário da 
área afirmando o contrato de arrendamento do Raven. Raven apresentou mapa dos apiários 
georreferenciado. Magno afirma que foi um pedido para averiguar os apiários do Raven. 
Marcelo propôs que o Raven indicasse outra comissão para avaliar. Raven não quer outra 
comissão nem indicada por ele. Enfim Raven afirma que seus apiários existem a muito tempo e 
que não mexeu nos apiários por causa da morte do seu filho. Fica deliberado que as situações 
particulares sejam verificadas entre o CECS e os apicultores. E seja indicado um técnico para 
uma nova vistoria. Raven ameaçou de levar caixas de abelhas na AID para impedir a 
construção da usina. Antonio da Cruz solicitou a inclusão de mais um apiário que ele esqueceu 
de informar ao técnico Marcelo, e será feita uma visita para cadastrar. Não ficou definida a data 
da nova reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, 
Marcelo Cardoso, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata. 


