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ATA da Assembleia Geral Ordinária 

28 de abril de 2013 – Pomerode/SC 
 

 Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e treze e às dez horas nas 

dependências do Restaurante - MALWEE - Associação Recreativa Malwee, Rua 

Concórdia – 100 (Testo Rega), no município de Pomerode/SC, reuniram-se os 

diretores, associados da FCO e convidados, conforme lista presença anexa, para 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Leitura da Ata da reunião anterior; 2. Convênios de Cooperação Técnica; 3. 

Entrega por parte da Diretoria da FCO, aos presidentes das Agremiações e as 

Comissões dos documentos referentes ao Atual Estatuto e Regimento Interno, 

bem como, da Lista Atual dos Grupos e Variedades do Grupo I, para que sejam 

feitas as sugestões, alterações, inclusões e exclusões, buscando a criação do 

Novo Estatuto e do Novo Regimento Interno da FCO; 4. Apresentação para 

conhecimento, análise e tomada de decisão do Processo do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina, referente: 

4.1. – Processo nº TCE 10/00164567 – Solicitando a Federação Catarinense de 

Orquidofilia que apresente alegações de Defesa acerca das restrições constantes 

da conclusão do Relatório nº 669/2012; 4.2. – Defesa da Federação Catarinense 

de Orquidofilia, referente ao assunto. 4.3; – Relatório Final e Acordão do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que condenou o Sr. Ditmar 

Krambeck (Ex-presidente da FCO) a restituir valores monetários ao Tesouro do 

Estado de Santa Catarina; 4.4. - Relatório Final e Acordão do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, que impede a Federação Catarinense de 

Orquidofilia de receber novos recursos financeiros do Estado de Santa Catarina, 

até a regularização do processo e a restituição dos valores monetários (citados 

no item 4.3); 5. Assuntos Gerais. 

O Presidente da Federação Catarinense de Orquidófilia, comprimento a todos e a 

todas que estavam presentes na reunião e solicitou que a Sra  Rosita Viergutz 

Diretora Social da Federação Catarinense de Orquidofilia e Presidenta do Circulo 

Orquidofilo de Pomerode – COP, viesse fazer parte da mesa, dando a palavra a 

mesma, sendo que a a Sra Rosita Viergutz, agradeceu as presenças dando as boas 

vindas a reunião e a cidade de Pomerode, em seguida passou a palavra ao Presidente 
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da FCO que discorreu sobre a pauta.  

1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior – Lida à ata pelo Secretario da 

FCO e colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Federação Catarinense de Orquidofilia, pede licença a todos os 

presentes para a quebra do protocolo, bem como, da pauta de reunião, solicitando que 

os orquidófilos e orquidófilas do Circulo Amadores de Orquídeas de Maravilha – 

CAOMA, possam vir junto a mesa dos trabalhos,  apresentarem a referida 

agremiação, entregar oficialmente uma correspondência solicitando a filiação da 

CAOMA a FCO, bem como, todos os documentos exigidos pelo nosso estatuto para 

sua efetiva filiação. Estava representando a CAOMA, o Sr. Erri Oswaldo Barato – 

Presidente da mesma e demais membros da sua diretoria . O Presidente e o 

Secretário da FCO, fizeram a conferência e a analise dos documentos apresentados, 

concluído que os mesmos estavam legalmente estabelecidos, fazendo que com a 

CAOMA, pudesse então fazer parte da FCO, como sua nova filiada. Colocado em 

votação pelos presentes a proposta de filiação da CAOMA – Circulo Amadores de 

Orquídeas de Maravilha, foi aprovada por unanimidade. Estão anexados a está ata os 

seguintes documentos: 

Estatuto Social e Regimento Interno e Diretora e Conselho Fiscal e Lista dos 

Associados da CAOMA – Círculo Amadores de Orquídeas de Maravilha. Além dos 

documentos serem anexados o presente ata os mesmos também deverão constar na 

pasta da CAOMA, nos arquivos da FCO. 

2. Convênios de Cooperação Técnica. 

O Presidente da FCO comentou sobre os convênios de cooperação técnica entre a 

FCO e entidades e órgãos para a Realização do Atlas das Orquídeas de SC, além dos 

convênios já existentes a FCO, viabilizou uma doação financeira no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil) reais com o Laboratório Médico Santa Luzia. Como não havia 

interesse técnico do Laboratório Médico Santa Luzia em firmar um convênio de 

cooperação técnica, o mesmo fez a referida doação, cujo valor foi integramente 

depositado na conta bancária da FCO, servido o mesmo para aquisição dos 

equipamentos de fotografia que faltavam para a realização das expedições de campo 

do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina e para a contratação da empresa NTDS 

Web Studio – Criação e Desenvolvimento de Sites, para a realização do Site da FCO 

e do Site do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina. 

Sobre a Coleção Botânica Científica – (Orquidário Amélia Cirimbelli Brillinger), o 

mesmo está sendo Reconstruído junto ao Orquidário do Sr. Marcelo Vieira 
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Nascimento, na verdade o que efetivamente está acontecendo, é que o Sr Marcelo 

Vieira Nascimento, está cedendo 200 m2 de seu orquidário para que neste espaço 

seja feita as modificações, alterações e adequações necessárias e exigidas pelo 

IBAMA/SC para que o mesmo possa ser transformado em Coleção Botânica Científica 

– Onde somente ficarão orquídeas nativas de Santa Catarina, todas oriundas de 

nossas matas e que jamais tiveram a mão humana em suas fecundações. Isto somente 

está acontecendo em função da FCO não ter sede própria, muito menos local 

apropriado para receber a coleção botânica científica. Todos os recursos financeiros 

para a realização deste orquidário está sendo disponibilizado via convênio de 

cooperação técnica com a Empresa Prosul S/A. e a prestação de contas estará 

disponível no Site da FCO, que será lançado no mês de junho de 2013. 

3. Entrega por parte da Diretoria da FCO, aos presidentes das Agremiações e as 

Comissões dos documentos referentes ao Atual Estatuto e Regimento Interno, 

bem como, da Lista Atual dos Grupos e Variedades do Grupo I, para que sejam 

feitas as sugestões, alterações, inclusões e exclusões, buscando a criação do 

Novo Estatuto e do Novo Regimento Interno da FCO. 

Foi entregue as agremiações que ainda não tinham recebido um CD, contendo o 

Estatuto atual, Regimento Interno e a lista atual dos Grupos e Variedade do GRUPO 

I, para que seja analisado pelas mesmas e com isto realizarem propostas sugestões, 

alterações, inclusões e exclusões, conforme consta no  Cronograma de Atividades da 

FCO para o ano de 2013.  

 

4. Apresentação para conhecimento, análise e tomada de decisão do Processo do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente: 

4.1. – Processo nº TCE 10/00164567 – Solicitando a Federação Catarinense de 

Orquidofilia que apresente alegações de Defesa acerca das restrições constantes 

da conclusão do Relatório nº 669/2012; 4.2. – Defesa da Federação Catarinense 

de Orquidofilia, referente ao assunto. 4.3; – Relatório Final e Acordão do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que condenou o Sr. Ditmar 

Krambeck (Ex-presidente da FCO) a restituir valores monetários ao Tesouro do 

Estado de Santa Catarina; 4.4. - Relatório Final e Acordão do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, que impede a Federação Catarinense de 

Orquidofilia de receber novos recursos financeiros do Estado de Santa Catarina, 

até a regularização do processo e a restituição dos valores monetários (citados 

no item 4.3). 
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O Presidente da FCO, fez uma breve explanação sobre os processos administrativos 

que constam no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contra a Federação 

Catarinense de Orquidofilia.  

Todos os documentos estão anexados a está ata e deverão ficar (também) arquivados 

junto ao Arquivo da FCO, sob os cuidados da Presidência e da Secretaria Geral. São 

os seguintes documentos: 

 Processo nº TCE 10/00164567 – Solicitando a Federação Catarinense de 

Orquidofilia que apresente alegações de Defesa acerca das restrições 

constantes da conclusão do Relatório nº 669/2012;  

 Defesa da Federação Catarinense de Orquidofilia, referente ao assunto.  

 Relatório Final e Acordão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 

que condenou o Sr. Ditmar Krambeck (Ex-presidente da FCO) a restituir 

valores monetários ao Tesouro do Estado de Santa Catarina;  

 Relatório Final e Acordão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 

que impede a Federação Catarinense de Orquidofilia de receber novos 

recursos financeiros do Estado de Santa Catarina, até a regularização do 

processo e a restituição dos valores monetários. 

5. Assuntos Gerais 

O Presidente da COB – Circulo de Orquidófilos de Blumenau Sr. Arno Muller, solicitou 

a palavra para explanar sobre as declarações do Sr. Gelson Antônio Franceschi, 

constante na Ata da Reunião da Diretoria da FCO e do seu Conselho Fiscal realizada 

em 23 de fevereiro de 2013 em Tijucas – SC. O Mesmo apresentou uma 

correspondência sobre o assunto, que foi lida na integra pelo Presidente da FCO e 

Conforme deliberado na reunião a mesma foi aceita pela Assembleia, devendo além de 

constar como anexo desta ata, deveria ser transcrita em sua integra (abaixo 

transcrita). 

Blumenau, em 24 de abril de 2013. 

Ao Sr. Marcelo Vieira Nascimento. 

Presidente da Federação Catarinense de Orquidofilia. 

Prezado Senhor. 

Tomamos conhecimento, através da Ata da Reunião da Diretoria, bem como do seu 

Conselho Fiscal, realizada em 23 de fevereiro de 2013, em Tijucas – SC, das 

declarações do Sr. Gelson Antônio Franceschi, abaixo transcritas: 

“O Vice – Presidente da FCO, Sr. Gelson Antônio Franceschi, colocou sua 
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tristeza em relação a COB, em função da exposição realizada no mês de 

setembro de 2012, em Blumenau, onde estava representando oficialmente a 

FCO, na abertura da mesma, em função do impedimento do Presidente da FCO. 

Tendo se deslocado de Chapecó para participar da mesma. Não tendo sido 

chamado para sua abertura e não ter sido citado o nome da FCO”.  

Lamentamos profundamente o ocorrido e somente agora, através do documento acima 

citado, é que tomamos conhecimento da falha ocorrida na abertura da Festa das 

Orquídeas em setembro de 2012. 

Declaramos ainda que o fato mencionado pelo Sr. Gelson Antônio Franceschi foi um 

lapso de memória, ocorrido no momento, em virtude da grande quantidade de tarefas 

existentes na realização de uma Exposição como a nossa. Não houve em momento 

algum a intenção de ofender ou qualquer outra manifestação contraria em relação ao 

Sr. Gelson Antônio Franceschi ou a Federação Catarinense de Orquidofilia, pela qual 

temos grande apreço e respeito. Também salientamos que não houve uma comunicação 

oficial por parte do Sr. Gelson ao Presidente do COB ou ao chefe do Cerimonial, 

informando que naquele momento estava representando a FCO, o que teria evitado 

todo este transtorno. 

Pedimos desculpas ao Sr. Gelson Antônio Franceschi, Vice – Presidente da FCO e a 

Federação Catarinense de Orquidofilia pela ocorrência. 

Sendo assim, esperamos continuar merecendo a valiosa colaboração e parceria da 

FCO e solicitamos que o recebimento e o conteúdo deste Oficio seja registrado em 

Ata. 

Certos de vossa atenção, renovamos os nossos protestos de alta estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente. 

Arno Muller – Presidente. 

Sovenir da ASSOF convida a todos e a todas para a Peixada o Marino e a Exposição 

que acontecerá no dia 23 de junho em Florianópolis, conforme o calendário da FCO. 

Neste dia será homenageado o Orquidófilo de Santa Catarina e o Presidente da FCO, 

solicita a todas as agremiações que indiquem até o dia 14 de junho o nome do 

homenageado para que possa então organizar a mesma. 

O Sr. Arno da CORT comentou que as luminárias que estão depositadas na sede da 

CORT, pertencem a FCO, e que ele iria verificar a quantidade das mesmas e repassar 

a FCO via oficio. 

O Sr.Sido Prust, comentou e convidou a todos para participarem da exposição da 
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ADORI. Foi comentada pelo Presidente da FCO, a possibilidade da realização da 

exposição estadual de novembro (Laelia purpurata), junto a Festa das Flores e que ele 

tinha sido convidado para participar da reunião da AJAO sobre o assunto que iria 

ocorrer no mês de junho em Joinville. O que foi aceita pela grande maioria. 

Também foi autorizada pela Assembleia a pedido do Presidente da FCO, a realização 

da 1º Exposição de Orquídeas de Lages, a realização do Curso Orquídeas para 

Iniciantes e a possível criação da Associação Orquidófilia e Lages. 

O Sr Arno da CORT, a pedido do Sr Ditmar Krambeck, entregou ao Presidente da 

FCO, uma Maquina Fotografia Digital Marca Fuji Modelo FinePix S9500 e dois CD´s 

assim descritos: 

 CD da 146º Exposição de Orquídeas, Bonsai, Bromélias e Plantas Ornamentais (07 a 

11 de setembro de 2011 – Vila Germânica (Setor 01) Blumenau – SC. 

 CD da 9º Exposição de Orquídeas, Plantas Ornamentais, Flores , Artesanato e 

Antiguidades (16 a 18 de Setembro de 2011 – Salão Cristo Rei, Centro Guabiruba – 

SC. 

De acordo com o Presidente da FCO, tanto a Maquina Fotográfica descrita 

anteriormente, bem como, os CD´s farão parte do Patrimônio da FCO e deverão estar 

descritos no Livro de Tombamento da FCO que será criado pela Secretaria da mesma 

e ser apresentado na próxima reunião da FCO. 

Nada mais havendo a tratar o Presidente passou a palavra a presidenta da Presidenta 

do Circulo Orquidofilo de Pomerode Sra Rosita Viergutz, para o encerramento da 

Reunião. 

A Sra Rosita Veirgutz, novamente agradeceu a presença de todos e colocou a COP a 

disposição da FCO, para as suas  reuniões e convidou todos os presentes a participar 

do almoço festivo, desta maneira foi encerada a presente Assembléia Geral Ordinária 

sendo que a Ata vai assinada por mim Sr.  Osni José Lopes 1º secretário da FCO e o 

Sr. Marcelo Vieira Nascimento, Presidente da FCO.  

 

  

 

 Osni José Lopes                                                              Marcelo Vieira Nascimento 

   1º Secretário                                                                              Presidente FCO 
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