ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA

Aos nove dias do mês de dezembro de 2010 às 10:00 horas, na Agência do
Trabalhador no município de Ortigueira, reuniram-se as seguintes entidades: APOMEL, CECS,
ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA e SEBRAE.
Iniciando os trabalhos, o Sr. Marcelo F. Cardoso apresentou as demandas das reuniões da
comissão de constituição do acordo coletivo dos apicultores, Sr. Fabrício P. Bianchi leu as atas
das reuniões para nivelar as informações e deliberações da comissão. Ficou registrado que o
CECS realizou o cadastro socioeconômico dos apicultores no início de dezembro dias 01, 02 e
03, mas foi solicitado que este deve ser estendido até 26 de janeiro de 2011; Foi feito ofícios
para EMATER, Ass. Salto Mauá e Prefeitura para indicar um representante para fazer parte do
comitê gestor e até o dia 09 de dezembro somente a prefeitura não respondeu solicitando
prazo maior, pois vai realizar concurso ou processo seletivo; Agendar uma visita na UBM de
Ponta Grossa para 26 de janeiro as 14hs; Foi feito um ofício solicitando a prefeitura de
Ortigueira, EMATER, SEBRAE, APOMEL e Ass. Salto Mauá uma declaração de apoio e
comprometimento de assessoria e acompanhamento dos projetos da UBM e das UEM, até o
dia 09 de dezembro somente a prefeitura não respondeu solicitando prazo maior; A APOMEL,
SEBRAE, Ass. Salto Mauá e prefeitura estão avaliando o processo para servidão permanente
de terrenos para instalação da UBM e das UEM, bem como, viabilizar a compra ou a doação
desses terrenos, os apicultores concordaram em se unir para realizar a viabilização desses
terrenos. Fica registrado em ATA que o caso do Sr. Raven e do Sr. Eduílio (os dois reivindicam
indenização do mesmo apiário) deverá ser resolvido com a justiça, pois não é atribuição do
CECS julgar esse caso, pois virou questão judicial.

A próxima reunião ficará previamente agendada para dia 26 de janeiro de 2011 da CT
dependendo de confirmação na agência do trabalhador em Ortigueira. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Marcelo faria Cardoso “ad hoc”, lavrei a
presente ata.
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