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ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INDENIZAÇÃO AOS APICULTORES 
 

 
 
Aos quinze dias do mês de julho de 2010 às 14:00 horas, no Sindicato Rural de Ortigueira, 
reuniram-se as seguintes entidades: Apomel, Associação dos atingidos, Prefeitura, MPF, UEL, 
CECS, ELETROSUL, CPT, COOPEL, ECO MAUA, PREFEITURA DE ORTIGUEIRA, 
PREFEITURA DE TELEMACO BORBA, IAP, foi relembrado pelo Sr. Lamy os resultados 
apresentados nas outras reuniões da câmara técnica. Sr. Carlos Raven se pronunciou citando 
seu caso e questionando seus apiários, exclamando que seus apiários são antigos. Sr. Lamy 
continuou com a explicação dos termos de acordo. Explicou que a adesão é voluntária e não é 
obrigado a assinar e existe uma adesão individual. Esclarecido a questão da denuncia 
anônima, Dr. Aquira questionou os apicultores de TB que foi esclarecido que estão incluídos no 
cadastro. Sr. Lamy explicou o processo para aprovação e inicio dos pagamentos de 
indenização. Magno sugiru que não exista uma data única para pagamento das indenizações, 
sendo definido pelo Sr. Lamy ser pago semanalmente. Sr. Lamy fez uma previsão para final da 
semana do dia 31 de julho. A partir de terça-feira poderá ser iniciado o processo de assinatura 
dos termos de acordo. A representante da CPT perguntou dos casos que não estão 
contemplados e foi explicado que esta na terceira clausula do termo de acordo. E algumas 
questões além sejam negociadas individualmente. Ou questões afins, possam ser discutidas 
na CT como insatisfações dos valores. A representante da Apomel assinou o Termo de Acordo. 
Deverá ser assinado com a data a partir do dia 21, por fins burocráticos. Matriz poderá ser 
informatizada por conselho do Dr. Magno e somente mudado de acordo com o cadastro 
realizado pelo CECS. Sr. Lamy propôs um encaminhamento para as próximas CT para ser 
abordada de forma coletiva. Para desenvolvimento econômico da atividade no município. 
Secretário de Indústria e Comércio de TB colocou a disposição sua infra-estrutura para o 
processo coletivo. Monitoramento das ações e discutir as próximas ações, propostas de TB, 
preposições que foram acordadas devem ser apresentadas. Fica marcada a próxima reunião 
para 15 de setembro as 10 hs. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, 
da qual eu, Marcelo Cardoso, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata. 


