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 ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA  
 

 
 

Aos três dias do mês de fevereiro de 2011 às 10:00 horas, na Agência do Trabalhador 
no município de Ortigueira, reuniram-se as seguintes entidades: APOMEL, CECS, 
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 10° reunião da Câmara  Técnica de Apicultura. Foi apresentado o 
resultado do cadastro sócio econômico e os locais para construção das UEM.  

Foi solicitado pelo Sr. Marcelo que os proprietários dos terrenos que serão construídas 
as UEM façam a concessão de uso para os apicultores, alterações no estatuto da APOMEL 
para utilização da UBM e as UEM e o projeto de viabilidade econômica da UBM, projeto 
estrutural, elétrico e hidráulico e arquitetônico.  

O Sr. Raven solicita que seja avaliada a possibilidade de ser construída uma UEM na 
Serra Grande – região dos 5, segundo o mesmo Sr. Leonides tem 400 cxs o Sr. Valdemar tem 
250 cxs e o Sr. Raven tem 600cxs. O Sr. Marcelo explicou que o critério será quantidade de 
apicultores e solicitou que seja feito um levantamento, e afirma que foi liberada 3 UEM e que os 
apicultores terão que decidir onde serão instaladas estas unidades. Sendo que, já existe a 
doação prévia de um terreno para construção da UEM. Sr. Raven ficou responsável de fazer o 
levantamento com o cadastro sócio econômico até a próxima CT. 

O Sr. Fabricio através do SEBRAE ficou responsável em analisar a possibilidade de 
fazer o projeto de viabilidade das unidades, e a prefeitura os projetos arquitetônico, estrutural, 
hidráulico e elétrico. 

Fica deliberado que o comitê gestor formado pelos representantes do CECS - Marcelo 
Faria Cardoso, APOMEL - Ana Mususki, Salto Mauá - Magno, Emater - Henry, Prefeitura- Sr. 
Waltayr Sansalone Junior são responsáveis pela gestão e liberação dos recursos conforme 
cronograma do projeto de viabilidade. O tamanho da UBM e a quantidade e modelo dos 
equipamentos fica atrelada a análise de viabilidade econômica feito pelo SEBRAE. 

Fica estendido para a data da próxima CT o prazo estabelecido para alterações no 
estatuto e no regimento interno, (utilização das unidades, pagamento das quotas, distribuição 
de responsabilidades e regulamento de utilização) fica estabelecido que este documento será 
avaliado pelo jurídico do CECS e aprovado pelo comitê gestor. 
A presidenta da APOMEL entregou uma cópia do documento de compra e venda do terreno 
para construção da UBM, ele explica que não foi feita a escritura, pois aguarda a isenção do 
ITBI. 

 
 

 
A próxima reunião ficará previamente agendada para dia 07 de abril de 2011 às 10hs 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


