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ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA 
 

 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2010 às 15:00 horas, no Clube Recreativo 
Ortigueirense, reuniram-se as seguintes entidades: APOMEL, CECS, TERRITÓRIO 
CAMINHOS DO TIBAGI, ELETROSUL, ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, SEBRAE. Iniciando os trabalhos, o Sr. Sergio Lamy informou a 
situação dos pagamentos das indenizações individuais. Expôs o caso do Sr. Raven que 
solicitou um recadastramento de seus apiários. Foi deliberado pela Câmara Técnica que será 
realizado um novo cadastro de seus apiários. Informou ainda que existe um apiário cuja 
propriedade é reivindicada por dois proprietários, e a situação será avaliada pelo CECS antes 
de ser trazida para deliberação da CT. O Sr. Marcelo Cardoso expôs o caso do Sr. Laertes, e 
informou que o CECS está fazendo um processo de coleta de documentos que possa 
fundamentar uma eventual indenização. Na sequência o Sr. Lamy passou a tratar da 
indenização coletiva. Esclareceu que gostaria de criar alguns conceitos relativos a indenização, 
discutindo algumas premissas, sendo a primeira delas a participação ampla, além do CECS e 
da APOMEL, também da Prefeitura de Ortigueira, do Sebrae e eventualmente da Emater. O Dr. 
Lamy pediu que o representante do SEBRAE explicasse brevemente sobre o programa que já 
está sendo desenvolvido na região, juntamente com a Prefeitura e a Emater. O Dr. Lamy 
manifestou o interesse do CECS em fazer parte do programa. O Dr. Lamy questionou se os 
atingidos estão dispostos a contribuir financeiramente para o desenvolvimento de um projeto 
em conjunto com o CECS. A representante da Apomel destacou que é necessário uma ação 
concreta do CECS, sob pena de acabar a atividade na região. O representante do SEBRAE 
afirmou que existem gargalos especialmente nas estruturas físicas, como a falta de unidades 
de beneficiamento, de uma marca coletiva, etc. O Dr. Lamy questionou em qual parte o CECS 
poderia ajudar. Foi deliberado que será realizado um plano de trabalho identificando a 
possibilidade de contribuição de todos os participantes para a viabilização do projeto. A 
coordenação ficará a cargo do Sr. Fabrício do SEBRAE. O Dr. Lamy esclareceu que o CECS 
entrará no programa Apis e o representante será o Sr. Marcelo Faria Cardoso. Ficou pré 
agendada para dia 28 de outubro com grupo de trabalho as 14 horas. Foi deliberado por 
consenso de todas as entidades representadas na câmara técnica que o dia 10 de novembro 
será o prazo máximo para cadastramento de novos apiários. Foi solicitado pelo Srs. Ismair, 
Pedro Salchem e José Luis o cadastramento de apiários localizados na área de impacto. 
A próxima reunião ficará previamente agendada para dia 18 de novembro, às 10hs 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


