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ATA da Assembleia Geral Ordinária 

18 de agosto de 2013 – Botuverá/SC 
 

 Aos 18 dezoito dias do mês de agosto de dois mil e treze e às dez horas nas 

dependências da Escola Municipal de Botiverá – SC e junto a Exposição de Orquídeas 

de Botuverá, realizada pela ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos 

Amadores de Plantas Ornamentais, reuniram-se os diretores, e os seguintes  

associados da FCO: ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos Amadores de 

Plantas Ornamentais, AOT – Associação dos Orquidófilos de Tijucas, ASOBEM – 

Associação de Orquidófilos da Beira Mar, COB – Circulo de Orquidófilos de  

Blumenau, ASSOF – Associação Orquidófilia de Florianópolis, ASSOMA – Associação 

de Orquidófilos da Baixada do Maciambú,  COP – Circulo de Orquidófilos de Pomerode 

e ASSOC – Associação Orquidófilia de Chapecó. , para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 

1. Leitura da Ata das duas reuniões anteriores; 2. Noticias da FCO: 2.1 

Convênios de Cooperação Técnica; 2.2.Primeiros Resultados dos Trabalhos do 

Atlas das Orquídeas de SC; 2.3. Lançamento do Site do Atlas das Orquídeas de 

SC; 2.4. Inauguração da Coleção Biológica Cientifica da FCO; 2.5. Site da 

Federação Catarinense de Orquidofilia; 2.6. Pagamento da Anuidade da FCO; 

2.7. Sede da FCO (Sim ou Não) 2.8. Exposição Estadual de Pomerode. 3. 

Apresentação da 1º Versão do Novo Estatuto da FCO e 04. Assuntos Gerais.  

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

todas que estavam presentes na reunião e solicitou que ao Sr. Osni José Lopes,  

Secretario da Federação Catarinense de Orquidofilia e neste ato representado o 

Presidente da ABAPO. O Presidente  da  FCO que discorreu sobre a pauta da reunião 

e deu a palavra ao Secretario da FCO para a leitura das atas das reuniões gerais da 

FCO dos dias 28 de abril de 2013, realizada em Pomerode/SC e de 23 de junho de 

2013, realizada em Florianópolis.   

1. Leitura e aprovação das Atas: a Lida à ata do dia 28 de abril de 2013 pelo 

Secretario da FCO e colocada em apreciação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Lido a ata do dia 23 de junho de 2013, o Presidente da ASOOF, Sr. Sovenir Macio de 

Dias, pede para alterar o nome do Sr. Paulo Skhuler para Paulo Schuler. E a Sra. 

Elaine Beatriz Berger, solicita para que nas próximas atas das reuniões da FCO, fique 

evidenciado e redigido o nome de cada agremiação que participou da reunião, 

solicitação que foi acolhida e aprovada pelos presentes. A mesma foia aprovada por 
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unanimidade. 

2. Noticias da FCO. 2.1 Convênios de Cooperação Técnica; Foi apresentado pelo 

Presidente da FCO o Convênio de Cooperação Técnica com o Jardim Botânico de 

Munique – Alemanha. (sendo que é um convênio sem qualquer custo para a FCO).  

2.2.Primeiros Resultados dos Trabalhos do Atlas das Orquídeas de SC; O 

Presidente da Federação Catarinense de Orquidofilia apresentou os primeiros 

resultados do Atlas das Orquídeas de SC, trata-se de 5 volumes em tamanho A3 

encadernados, com a listagem das orquídeas de SC, com suas respectivas fotos, 

esclareceu que este documento oi impresso na gráfica da PROSUL Ltda ( empresa que 

a FCO mantem um convênio de Cooperação Técnica e o valor dos mesmos foi de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), que ficaram a cargo da PROSUL. O Presidente 

da FCO, colocou sua preocupação quanto a continuidade do projeto do Atlas das 

Orquídeas de Santa Catarina, principalmente no que diz respeito a sua manutenção, 

as atividades de expedições de campo e em particular a responsabilidade técnica e 

científica do mesmo, bem como, os diretos autorais caso o mesmo seja publicado. 

Após as explicações sobre o assunto ficou decidido por todos os presentes que a 

manutenção, as atividades de expedições de campo a responsabilidade técnica e 

científica do mesmo (Atlas das Orquídeas de SC) ficará a cargo do Geógrafo e 

Botânico Marcelo Vieira Nascimento, independente da sua posição ou situação junto a 

Federação Catarinense de Orquidófilia. Os direitos autorais serão da FCO e do 

Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira Nascimento caso o mesmo seja publicado em sua 

integra.  2.3. Lançamento do Site do Atlas das Orquídeas de SC; 2.4. 

Inauguração da Coleção Biológica Cientifica da FCO; 2.5. Site da Federação 

Catarinense de Orquidofilia; A principio tanto o lançamento do Site do Atlas das 

Orquídeas de Santa Catarina como a Inauguração da Coleção biológica Cientifica 

estava marcado para o dia 21/09/2013, mas por solicitação do Presidente da 

PROSUL. Eng. Wilfredo Brillinger os mesmos acontecerão no mês e novembro de 

2013. Quanto a PROSUL, o Presidente relatou que enviou oficio a mesma, 

esclarecendo do termino do Convenio de Cooperação Técnica em agosto de 2013, 

solicitando um termo aditivo ao mesmo. A proposta foi aceita pela PROSUL e o valor 

do convênio será de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 12 parcelas de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sendo que este valor mensal será utilizado para o pagamento de um 

estagiário (R$400,00/mês – quatrocentos reais/mês) para a manutenção das 

informações dos Sites da FCO e do Atlas e o restante R$ 600,00/mês – seiscentos 

reais/mês para a manutenção da Coleção Biológica Cientifica e da FCO. Da mesma 
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forma colocou a sua preocupação na manutenção, atualização, continuidade do Site do 

Atlas das Orquídeas de Santa Catarina, bem como, o pagamento das despesas de 

manutenção do mesmo na Internet. Ficou decidido por todos os presentes que o 

Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira Nascimento será o responsável pela manutenção, 

atualização e continuidade do site do Atlas das Orquídeas de SC, e que o pagamento 

das despesas de manutenção do mesmo na internet, ficará por conta de recursos 

financeiros provindos dos convênios de cooperação técnica e cientifica para a 

elaboração do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina, caso não haja estes recursos, 

os referidos pagamentos ficarão sob a responsabilidade total do Geógrafo e Botânico 

Marcelo Vieira Nascimento, coordenador técnico e científico do Atlas das Orquídeas 

de Santa Catarina, independentemente da sua posição ou situação junto a FCO, 

ficando a mesma isenta de qualquer tipo de pagamento referente a este assunto. 

Quanto a Coleção Biológica Científica (Orquidário Amélia Ceribelli Brillinger), a 

mesma está instalada na residência do atual Presidente da FCO – Marcelo Vieira 

Nascimento, que cedeu parte do seu orquidário para a sua montagem, Mas todos os 

bens materiais adquiridos (através dos convênios de cooperação técnica) para a sua 

adaptação em coleção biológica cientifica, são de propriedade da FCO, e constam nas 

prestações de contas da mesma. Quanto às orquídeas adquiridas, doadas ou 

originarias das expedições de campo (do Atlas das Orquídeas de SC), são também de  

propriedade da FCO e quando do termino da Administração (Presidência da FCO) por 

parte do Sr. Marcelo Vieira Nascimento, deverá ser apresentado a lista das 

orquídeas ali existentes, que junto com os bens materiais, deverão ser entregues a 

FCO, para que a mesma possa dar continuidade a Coleção. 2.6. Pagamento da 

Anuidade da FCO; O Presidente colocou a dificuldade encontrada para o 

recebimento do valor (R$ 200,00 – duzentos reais) da anuidade que as associadas da 

FCO deveriam fazer. Fato este que dificulta enormemente a vida financeira da FCO, 

e que os compromissos assumidos pela FCO, inclusive do pagamento da contabilidade 

mensal, somente estão acontecendo em virtude da existência do Projeto do Atlas das 

Orquídeas de SC,  onde temos convênios de cooperação com valores monetários.  

2.7. Sede da FCO (Sim ou Não) Foi levantada pelo Presidente sobre a necessidade 

da FCO ter ou não ter uma Sede Própria, este assunto foi colocado para se iniciar 

uma discussão série e definitiva sobre o mesmo, mas como é um tema muito complexo, 

foi decidido que  seria levado para cada associação filiada a FCO, e que futuramente, 

após a aprovação do novo Estatuto Social e o Novo Regimento Interno da FCO, ele 

seria discutido, agora com propostas já discutidas nas associações. o  2.8. Exposição 
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Estadual de Pomerode. O Circulo Orquidófilo de Pomerode comunicou a FCO, sobre 

a impossibilidade técnica e financeira da realização da Exposição Estadual em 

Pomerode, fato que foi aceito sem qualquer tipo de problema pela FCO> 3. 

Apresentação da 1º Versão do Novo Estatuto da FCO (anexada a esta ata). 

Conforme o cronograma e o Calendário da FCO para o ano de 2013, e após o 

recebimento de sugestões por parte de algumas associações filiadas a FCO e pelos 

membros da atual Diretoria da FCO, bem como o seu Conselho Fiscal, o Presidente da 

FCO, representado a atual diretoria da FCO, apresentou e forma oficial a 1º Versão 

do Novo Estatuto da FCO, para que todos os presentes pudessem ter conhecimento, 

cada agremiação recebeu uma cópia em papel e em meio digital. O presidente leu cada 

Artigo da Proposta de Novo Estatuto, esclarecendo cada item do mesmo, bem como, 

as duvidas e indagações surgidas e expostas pelos presentes. Como a reunião era 

apenas para apresentação do mesmo, sem qualquer tipo de decisão ou mesmo 

aprovação, Fico decidido que as agremiações levariam a proposta para os seus 

associados para conhecimento, discussão e que no dia 27 de outubro de 2013, na 

cidade de Blumenau, na sede da COB – Circulo de Orquidófilos de Blumenau seria 

então apresentado a Proposta do Novo Estatuto, para discussão, deliberação e 

redação final de cada artigo da proposta do Novo Estatuto. Após a realização da 

redação final, o mesmo ainda deverá ser analisado pelo Assessor Jurídico da FCO, 

bem como, o Escritório de Contabilidade da FCO.  Somente após está analise, a 

Diretoria da FCO, redigirá a Proposta Final de Novo Estatuto e que no inicio de 2014, 

a Diretoria da FCO, convocará através de edital público uma assembleia 

extraordinária para a apresentação, discussão e aprovação do Novo Estatuto da FCO.  

e 04. Assuntos Gerais. A Presidente a ASSOC, lembrou a todos da 5º exposição de 

Orquídeas de Chapecó , que acontecerá no final do mês de Agosto.  

Nada mais havendo a tratar o Presidente fez o encerramento da Reunião. 

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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