ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2011 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 e da 9° reunião da Câmara
Técnica de Apicultura. 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, os últimos cadastros foram entregues e os dados devem
ser filtrados até o dia 26 de fevereiro de 2011. O Sr. Waltayr Sansalone Junior veio
representando a prefeitura para fazer parte do comitê gestor da CT de apicultura. Foi realizada
uma visita na UBM de Ponta Grossa dia 12 de janeiro às 14hs e foi trazido para apreciação dos
membros da CT um regimento interno de utilização de UBM; Fica deliberado que os apicultores
são responsáveis pela compra do terreno para construção da UBM, Foi dividido em quotas de
R$ 250,00 e os apicultores ficaram de arrumar mais cotistas para fechar o valor final do
terreno. Os próximos passos para construção da UBM deverão ser dados após um documento
de compromisso de compra e venda do terreno. Fica a data da próxima CT o prazo
estabelecido para alterações no estatuto e no regimento interno, a Apomel fica de enviar os
estatutos internos e os Livros ATAS para Dr. Marcia para definir as questões de quotas e
prazos. Apomel ficou de discutir internamente essas questões e trazer soluções para próxima
CT. Apomel ficou de trazer se vai se juntar a Cooperativa coletiva ou montar uma própria. Ficou
decidido que o terreno a ser adquirido pela APOMEL deverá ter o tamanho de 5000 metros.

A próxima reunião ficará previamente agendada para dia 02 de março de 2011 às 10hs
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, secretário “ad hoc”,
lavrei a presente ata.
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