
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INDENIZAÇÃO AOS APICULTORES

Aos  quinze  dias  do  mês  de  setembro  de  2010  às  14:00  horas,  no  Clube  Recreativo
Ortigueirense,  reuniram-se  as  seguintes  entidades:  APOMEL,  MPF,  CECS,  TERRITÓRIO
CAMINHOS  DO  TIBAGI,  ELETROSUL,  ASSOCIAÇÃO  SALTO  MAUÁ,  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  ORTIGUEIRA,  IAP,  SEBRAE.  Iniciando  os  trabalhos,  o  Coordenador,  Sr.
Marcelo  Cardoso,  fez  uma  breve  retrospectiva  acerca  do  processo  de  indenização  dos
apicultores, número de caixas de abelhas cadastradas e esclareceu que dos 39 apicultores
apenas um não assinou o termo de acordo. Foi informado que faltam ser retirados 17 apiários,
e o Sr. Marcelo explicou qual a metodologia de trabalho para a demarcação dos apiários e a
forma da retirada das caixas. Esclareceu as pendências trazidas ao CECS de apiários que
pleiteiam o cadastramento.  Informou que esses  novos  apiários  só  poderão ser  visitados  e
avaliados com a presença da comissão. O Sr. Marcelo solicitou aos presentes que retirem suas
caixas o quanto antes para que o CECS possa realizar o pagamento complementar dos 50%
restantes.  O coordenador  fez uma proposta  de solução para  o  caso do Sr.  Raven,  cujas
coordenadas dos apiários tiveram erro de digitação, de voltar aos apiários com a comissão e
marcar novamente as coordenadas. O Sr. Raven alega que tem 5 apiários na área de impacto
direto, e o CECS levantou que são apenas 4. O Sr. Raven aceitou que a comissão avalie
novamente em campo os seus apiários. O Sr. Marcelo passou aos presentes uma lista de 11
nomes que foram deixados no escritório do CECS, pleiteando uma visita e avaliação em seus
apiários: João Francisco Carneiro de Freitas (Telêmaco), Roberto Donizete Bento (Lajeado),
Pedro Bilik,  Antonio  Rodrigues de Souza,  Marcos Bronkowski,  Marcos A.  V.  Martins,  João
Castro,  Valdinei  de  Arruda,  José  Marcio  Costa  Cabral,  Ademil  Ferreira  Pedroso  e  Eudes
Bronkowski.  Afirmou  que  essas  visitas  podem  ser  concluías  num  prazo  de  três  dias.  As
entidades que farão parte da comissão serão a Associação Salto Mauá, a Apomel e o CECS. O
Coordenador abriu a palavra aos presentes para dúvidas e sugestões.  O Sr.  Joel do MPF
questionou se o CECS está dando apoio técnico para o pessoal que recebe os valores da
indenização.  O  Sr.  Marcelo  esclareceu  que  o  apoio  é  dado  somente  para  aqueles  que
procuram o CECS e solicitam ajuda. O Sr. Fabrício do SEBRAE sugeriu que seja marcada uma
reunião específica para discussão de programas que podem ser realizados em parceria com o
CECS para  dar  suporte aos apicultores.  O Sr.  Magno questionou se o CECS já tem uma
proposta para a questão da contrapartida do coletivo. O Sr. Marcelo esclareceu que o CECS
fará reuniões com as secretarias de Indústria e Comércio dos dois municípios (Telêmaco e
Ortigueira) e depois será apresentado um projeto elaborado em conjunto. O Sr. Magno alegou
que os apicultores estão aguardando uma resposta à proposta entregue por eles ao CECS, em
novembro de 2009. Segundo ele, em seu entendimento a questão individual já foi resolvida, e
não existe óbice em passar a discutir a questão coletiva. O Sr. Marcelo comprometeu-se a
resolver  a  questão  do  coletivo,  mas  solicitou  um  prazo  de  45  dias  para  apresentar  uma
proposta concreta. O Sr. Magno sugeriu que o prazo seja reduzido para 30 dias, e alegou que
a proposta apresentada pelos apicultores é exeqüível e já foi analisada do ponto de vista do
desenvolvimento regional. Solicitou que o CECS responda a essa proposta. A próxima reunião
ficará previamente agendada para dia 19 de outubro às 15 horas, dependendo de confirmação.
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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