
 ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA
Preliminar

Aos sete dias do mês de abril 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,  IAP  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 11° reunião da Câmara Técnica de Apicultura. 

Foi solicitado pelo Sr. Marcelo que os proprietários dos terrenos onde serão construídas 
as UEM façam a concessão de uso para os apicultores; que o Sebrae finalize as alterações no 
estatuto  da  APOMEL  para  utilização  da  UBM  e  as  UEM  e  que  o  projeto  de  viabilidade 
econômica da UBM, projeto estrutural, elétrico e hidráulico e arquitetônico seja finalizado para 
que seja possível iniciar o processo de repasse de verba para as construções das UBM e UEM.

Foi explicado pelos membros do Grupo de trabalho que o terreno para construção da 
UBM  necessita  de  aprovação  da  Rodonorte  e  do  IAP.  Sendo  que,  é  necessária  uma 
declaração da prefeitura de expansão urbana devendo constar no plano diretor municipal. 

Sr. Shimizu e Sr Tadeu do IAP explicaram que para o processo de concessão de uso de 
utilização para construção das UEM é necessário  fazer apenas um contrato registrado em 
cartório  entre  o  proprietário  e  a  Apomel  não  sendo  necessária  aprovação  do  IAP.  Sendo 
necessário averbar na matricula o uso de concessão do terreno, cópia da matrícula e mapa, 
definir quantos m² e avaliar local para construção analisando distância de criações, estrada, 
água, luz e APP.

Sr.  Luis  do IAP solicitou  que seja  checada  a  questão de regularização  do terreno, 
avaliar o CPF do proprietário, para que seja avaliada as questões legais junto as liberações do 
IAP.

Sr. Henry da Emater solicitou que seja avaliada a possibilidade do enquadrado como 
área urbana pela lei municipal de 63, ressaltou que o plano diretor ainda não foi homologado.

Sr. Henry da Emater ficou de ver a possibilidade da Apomel se enquadrar no programa 
estadual Fábrica do Agricultor em forma de cooperativa, caso não seja possível a elaboração 
de plano de controle  ambiental  para UBM poderá ser realizado pelo  Sr.  Flademir  Silva  do 
Sebrae.

Sr. Leandro sociólogo da Copel compareceu na reunião e solicitou que seu nome seja 
incluído  como  membro  da  CT.   Leandro.luciano@copel.com Sra.  Luciana  explicou  que  é 
necessário um ofício da Copel o nomeando membro, mas que o mesmo pode participar não 
tendo poder de voto. O mesmo caso cabe ao Sr. Tadeu Robson do IAP.

Foi solicitado pelo Sr. Henry da Emater que seja avaliado com o jurídico do CECS a 
possibilidade da verba para construção das UBM e UEM serem repassadas para cooperativa 
ou para associação.

Dona Ana presidenta da Apomel solicitou a presença do Sr. Lamy na Próxima CT para 
definição da participação do CECS no programa APIs, sendo que o mesmo será apresentado 
com os  investimentos  realizados  e  os  previstos  e  definição  do  regimento  e  concessão  do 
terreno.

Foi solicitado pela Apomel que fique registrado como estão às divisões das tarefas até o 
momento:

- Prefeitura: projeto da área civil, hidráulico, elétrico, e arquitetônico. Serviço topográfico 
para  desmembramento  da  área  de  construção  da  UBM.  Isenção  do  ITBI  para  compra  do 
terreno sendo 2% do valor total do terreno, Contribuição com uma declaração de expansão 
urbana  para  regularizar  o  terreno.  Sec.  da  agricultura  está  contribuindo  na  questão  do 
levantamento  de  documentos  para  liberação  do  terreno  junto  a  Rodonorte  e  mapa  para 
desmembramento. 

Apomel: Mobilização para cadastro sócio econômico, compra do terreno.
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Sebrae e Emater estão custeando o projeto de viabilidade da UBM e UEM.

Na  ultima  reunião  do  programa  Apis  foi  sugerido  a  elaboração  de  um  termo  de 
cooperação  entre  CECS,  PMO,  Emater,  Sebrae,   e  Apomel  para  desenvolvimento  e 
sustentabilidade da cadeia apícola, este será passado para o CECS para ser avaliado e ser 
assinado até o dia 22 de julho.

Sr. Raven entregou o levantamento com o cadastro sócio econômico na Serra Grande – 
região dos 5,  apresentando o cadastro de 5  apicultores,  ficando de levar  no meso dia  no 
período da tarde outros cadastros para finalizar o levantamento.

Sr. Leonardo Krominski solicitou que a próxima reunião da CT seja marcada para os 
dias da semana preferencialmente nas segundas, quartas ou sextas, pois os moradores da 
região do pinhalzinho dependem de ônibus.

Fica estendido para o dia 19 de abril o prazo estabelecido para alterações no estatuto e 
no  regimento  interno,  (utilização  das  unidades,  pagamento  das  quotas,  distribuição  de 
responsabilidades  e  regulamento  de  utilização)  deverá  ser  apresentado  na  próxima  CT  e 
levado ao CECS para ser avaliado pelo jurídico e aprovação final deverá ser feito pelo comitê 
gestor.

Foi solicitado pela Apomel e MPF que a convocação para a CT seja realizada com um 
mês de antecedência e que as ATAs sejam disponibilizadas no site do CECS.

A próxima reunião ficará previamente agendada para dia 29 de abril de 2011 às 10hs da 
CT na biblioteca cidadã de 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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