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 ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE APICULTURA  
 

 
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2011 às 14:00 horas, no clube 
Ortigueirense 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 a ATA da reunião ocorrida em Curitiba no dia 01 de 
novembro de 2011 para adaptação do Plano de Trabalho para viabilização das UBM e UEM. 
Por solicitação dos membros da CT fica registrado em ATA que o representante do Programa 
Apis fica de solicitar ao CECS patrocínio para Seminário de 2011 com 6 meses de 
antecedência, pois dessa forma o valor pode ser maior. Sra. Ana faz um breve histórico sobre 
as ações realizadas pela Apomel, Sebrae, PMO, CECS. Sr. Fabrício esclarece algumas 
questões em relação a isenção de ITBI e da formulação do Plano de Negócio. Sr. Henry solicita 
que fique registrado que o Programa Apis fez os levantamentos para linhas de financiamentos 
existentes, mas em reunião ocorrida no dia 11 de novembro decidiram que o CECS tem que 
arcar com 100% do valor do plano de negócio. Por causa da dificuldade de fornecer garantia 
para empréstimo e por que a Apomel já entrou com a contrapartida do terreno, projetos e 
outros trabalhos descritos no plano de negócio. Sr. Fabrício solicitou que seja registrado em 
ATA que a PMO entrou com incentivos fiscais de 2012 a 2032 sendo isenção com valor 
presente líquido de R$ 322.387,63 e os Incentivos econômicos no valor de R$ 198.250,00. 
Fica deliberado que seja levada ao Sr. Lamy essa informação e que o CECS traga uma nova 
proposta para ser apresentada em CT. 
Sr. Marcelo solicita aos representantes do IAP que a metodologia do PBA seja substituída pelo 
Termo de Acordo com os apicultores, pois o objetivo do PBA já foi cumprido com a assinatura 
do Termo de Acordo dos Apicultores. Sr. Luis do IAP solicita que seja encaminhado um ofício 
solicitando essa substituição. Ficando deliberado por consenso dos apicultores e demais 
membros da Câmara Técnica a alteração do PBA para adequação ao Termo de Acordo de 
Indenização aos Apicultores. Sr. Luis do IAP solicita que após esse processo de substituição 
do Termo de Acordo ao PBA sejam realizadas atualizações dos valores do PBA. 
Por solicitação do SR. Henry o CECS vai avaliar a possibilidade de trazer especialista sobre 
clima para esclarecer algumas dúvidas dos apicultores. 
 

A próxima reunião ficará previamente agendada para final de novembro de 2011. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Marcelo faria Cardoso “ad 
hoc”, lavrei a presente ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


