REUNIÃO GERAL DA FCO realizada em 02/08/2015

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e quinze no Município de
Pomerode-SC, rua Concordia nº 100 – Associação da Walwe
(Quiosque Verde) às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os
representantes das seguintes agremiações filiadas a FCO: COP –
Circulo Orquidófilo de Pomerode, ASSOC – Associação Orquidófilia de
Chapecó, ABAPO - Associação Brusquense de Orquidófilos e
Amadores de Plantas Ornamentais, CORT – Circulo Orquidófilos
Regional de Timbó, ADORI – Agremiação de Orquidofilia do Itapocu,
ASSOF – Associação Orquidófila de Florianópolis, ASSOMA –
Associação dos Orquidófilos da Baixada do Maciambú, COB – Circulo
Orquidofilo de Blumenau, AOT – Associação Orquidófila de Tijucas e
demais associados conforme lista de presença anexada a esta ata,
onde discutiram sobre a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da
Ata da Reunião Anterior; 2) Informes da Presidência; 3) Pagamento
da anuidade (doação); 04) Apresentação por parte do Diretor
Técnico da FCO, dos responsáveis pelos departamentos de orquídeas,
bromélias, bonsai, plantas ornamentais, cactos e suculentas e de
exposição e julgamento; 05) 68º Exposição Estadual de Orquídeas,
Bromélias, Bonsai, Cactos e Suculentas e Plantas Ornamentais, a ser
realizada entre os dias 11,12 e 13 de setembro; 06) Apresentação
por parte do Conselho Fiscal do Relatório de Contas da Diretoria da
FCO (2014); 07) continuação da discussão da proposta do Novo
Regimento Interno da FCO; 08) Assuntos Gerais. O Presidente da
FCO – Sr. Marcelo Vieira Nascimento abriu os trabalhos solicitando a
presença na mesa organizadora da reunião o Sr. Manoel Francisco
Silveira 1º Secretario da FCO e o Sr. Jackson Luetke Presidente a
COP – Circulo Orquidófilo de Pomerode, agradecendo a todos os
presentes e a COP – Circulo Orquidófilo de Pomerode por receber a
Reunião Geral da FCO, passando a palavra ao Sr. Jackson Luetke,
que deu boas vindas a todos, e colocou da sua alegria de receber
mais uma reunião da FCO na cidade de Pomerode, devolvendo a
palavra o Presidente da FCO, este solicitou ao 1º Secretario da FCO
para fazer a leitura da Ata da reunião Anterior. 01. Leitura e
Aprovação da Ata da Reunião Anterior: Lida Ata da Reunião
anterior que foi realizada no Município de Anchieta no dia 23/05/2014
e colocada em apreciação foi aprovada pela maioria dos presentes. 2.
Informes da Presidência: O Presidente da FCO, solicitou a palavra,
para expor os informes da Presidência e Diretoria da FCO, comentou
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que por ação direta e/ou indireta da atual Diretoria da FCO, várias
Leis (Estadual e Municipais), foram aprovadas nos anos de 2014 e
2015. E citou as mesmas (que ficam anexadas a esta ata): Lei
Municipal nº 3.555 de 03 de Setembro de 2014, que cria a Semana
Municipal do Orquidófilo no âmbito do Município de São João Batista;
Lei Municipal nº 6.932 de 07 de outubro de 2014, que institui o Dia
do Orquidófilo no Município de Jaraguá do Sul; Lei Estadual nº 16.625
de 22 de maio de 2015, que Institui a Semana Estadual da Orquídea
Laelia purpurata no âmbito do Estado de Santa Catarina; Lei Estadual
nº 16.643 de 17 de junho de 2015, que Institui a Orquídea Laelia
purpurata, Variedade Sanguínea, como a Flor Símbolo do Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC); Lei
Municipal nº 3.873 de 24 de junho de 2015, que institui o Dia do
Orquidófilo no âmbito do Município de Maravilha. Comentou ainda que
participou do I Encontro e Exposição de Orquídeas no Jardim Botânico
de Bogotá (José Celestino Mutis) Colômbia entre os dias 05 e 08 de
junho de 2015, onde apresentou o Atlas das Orquídeas de Santa
Catarina e ministrou um curso sobre cultivo de orquídeas para
iniciantes, e que no mês de outubro estará na cidade de Xalapa –
México, participando do I Congresso Internacional de Orquídeas
Tropicais promovido pela Universidade de Vera Cruz entre os dias 02
e 12 de outubro, como Ministrante das Palestras – O Gênero
Acianthera Scheidw em Santa Catarina e Metodologia de
Caminhamento para as Expedições de Campo da Família
Orchidaceae. Esclareceu que nos dois congressos representou a
Prefeitura Municipal de Florianópolis, pois é funcionário de efetivo da
mesma, obtendo a autorização oficial do Prefeito Cesar Souza Junior,
para a sua participação e a Federação Catarinense de Orquidofilia –
FCO, sendo que não houve qualquer tipo de despesa financeira por
parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis e a FCO, pois os
mesmos
foram
financiados
pelos
respectivos
promotores.
Argumentou que o Projeto do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina,
na sua fase de expedições de campo, naquele momento estava com
certo atraso, pois os convênios que existiam e que geravam recursos
financeiros, haviam terminado e o único em vigor, que é com a
Empresa Prosul Ltda, em função da crise financeira estava com um
atraso de 5 meses e que em função disto as expedições de campo a
partir do mês setembro de 2015 seriam concentradas nos Municípios
da Grande Florianópolis e as despesas com combustível e outras que
por ventura fossem necessárias seria bancadas em sua integralidade
pela pessoa física do Presidente da FCO – Marcelo Vieira Nascimento.
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Não havendo qualquer tipo de despesa para a FCO. 3. Pagamento
da anuidade (doação) O Presidente da FCO comentou que quatro
agremiações orquidófilas filiadas a FCO, ainda não haviam cumprindo
suas obrigações pecuniárias com a FCO, isto é, a doação de 40% do
salário mínimo/ano, o que traz uma série de problemas para a
entidade, visto que a única fonte de recursos da FCO é a respectiva
doação por parte das suas afiliadas, e que a FCO tem compromissos
mensais de ordem jurídica e contábil que devem ser obrigatoriamente
cumpridos, e sem esses recursos a FCO, pode se tornar inadimplente
com o fisco Estadual, Federal e a empresa de contabilidade. Não
declinando o nome das agremiações devedoras solicitou que as
mesmas pudessem fazer o deposito do referido valor 40% do salário
mínimo/ano o mais breve possível. 04. Apresentação por parte do
Diretor Técnico da FCO, dos responsáveis pelos departamentos
de orquídeas, bromélias, bonsai, plantas ornamentais, cactos
e suculentas e de exposição e julgamento. O Presidente da FCO
comentou que recebeu uma ligação telefônica no dia 01/08/2015, do
Diretor Técnico da FCO – Sr. Nilton Seberino, que em função de
problemas particulares e de força maior não poderia comparecer a
reunião do dia 02/08/2015, sendo assim não poderia apresentar o
nome dos responsáveis pelos departamentos descritos anteriormente,
se comprometendo em apresentar os referidos nomes na reunião do
dia 25/10/2015 em Brusque. 05. 68º Exposição Estadual de
Orquídeas, Bromélias, Bonsai, Cactos e Suculentas e Plantas
Ornamentais, a ser realizada entre os dias 11,12 e 13 de
setembro – Timbó /SC. O Presidente da FCO colocou a todos os
presentes que a referida exposição estava programa desde 14 de
dezembro de 2014 - Calendário Oficial da FCO, para ser realizada
entre os dias 11, 12 e 13 de setembro de 2015, no Município de
Timbó/SC, ficando sob a responsabilidade do CORT – Circulo
Orquidófilos Regional de Timbó e a FCO a realização da mesma. Em
27 de junho de 2015, através de e-mail (anexado a esta ata), o
CORT informava a FCO, que não poderia realizar a mesma (como
Estadual), pois o Pavilhão de Eventos Henry Paul, pertencente à
Prefeitura Municipal de Timbó estava em reforma e não ficaria pronto
para a referida exposição o que impossibilitaria a realização de uma
Exposição Estadual, mas apenas local. A Diretoria da FCO, aceitou os
referidos argumentos, pois os mesmos estavam além da capacidade
administrativa do CORT. Colocando a todos os presentes a
possibilidade da não realização da Exposição Estadual da Cattleya
Intermedia, visto que a maioria das agremiações que poderiam
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realiza-la já encontravam-se com toda sua programação (folder,
banner e Flay) prontos e encaminhados. Após a colocação do
Presidente da FCO o Sr. Manoel Francisco Silveira (1º Secretário da
FCO) e Presidente da ASSOMA – Associação dos Orquidófilos da
Baixada do Maciambú, colocou a mesma a disposição da FCO para a
realização da referida exposição estadual, em virtude de não terem
ainda lançada a programação da exposição local que aconteceria
entre os dias 25, 26 e 27 de setembro. Colocada em votação, foi
aprovada por unanimidade por todos presentes em condições de
votar, a sugestão da ASSOMA, ficando definido que a
68º
Exposição Estadual de Orquídeas, Bromélias, Bonsai, Cactos e
Suculentas e Plantas Ornamentais, será realizada entre os
dias 25, 26 e 27 de setembro, no Município de Palhoça – Praia da
Pinheira. 06. Apresentação por parte do Conselho Fiscal do
Relatório de Contas da Diretoria da FCO (2014). O Presidente da
FCO, comentou que recebeu uma ligação telefônica no dia
01/08/2015, da Senhora Iza Petroski (Membro do Conselho Fiscal da
FCO), que em função de problemas particulares e de força maior não
poderia comparecer a reunião do dia 02/08/2015, e que estava com
toda a documentação (Relatórios de Contas da Diretoria da FCO –
2014), e que já havia sido analisada por todos os membros do
Conselho Fiscal, solicitando que os mesmos pudessem ser
apresentados na reunião do dia 25/10/2015 em Brusque. Em fase
das circunstâncias o Presidente da FCO, aceitou as ponderações da
Senhora Iza Petroski e ficou acertado que os mesmos seriam
apresentados na reunião geral da FCO do dia 25/10/2015 no
Município de Brusque. 07. Continuação da discussão da proposta
do Novo Regimento Interno da FCO. Em função do avançado da
hora, o Presidente da FCO, sugeriu que a continuação da discussão
da proposta do Novo Regimento Interno da FCO, tivesse a
continuidade somente no ano de 2016, comprometendo-se em deixar
pronta a minuta final da proposta para a 1º reunião geral da FCO –
2016, onde seria apresentada e debatida por todas as agremiações
filiadas a FCO. Proposta que foi aceita com a ressalva que o mesmo
deveria ser apresentado, discutido e colocado em votação para sua
aprovação ou não até mês setembro de 2016. 08. Assuntos Gerais.
O Presidente da FCO, comentou da realização do curso de Orquídeas
para Iniciantes e Curso de Regulamento Interno e Julgamento
ocorrido em Agosto no Município de Anchieta com a participação de
setenta e oito pessoas. O Sr. Sovenir Macio Dias, comentou as
dificuldades encontradas para a colocação de certas informações e a
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manutenção das mesmas no Site da ASSOF, existente junto ao Site
da FCO. O Presidente da FCO, sugeriu que a próxima reunião da FCO,
que acontecerá no dia 25 de outubro de 2015 em Brusque seja uma
parte da mesma dedicada para a apresentação do site da FCO e do
site das Agremiações, procurando demostrar como as informações
podem ser colocadas, mantidas, retiradas e atualizadas, sugestão
aceitas por todos os presentes. Ficando apenas dependendo da
possibilidade de um ponto ou sinal de Internet no local onde será
realizada a referida reunião (Sede da ABAPO), comprometendo-se em
contatar com o Presidente da ABAPO Sr. Gilmar Serafim para a
viabilização do mesmo. Nada mais a tratar o Presidente da FCO,
agradece a todos os presentes e de forma Particular a COP – Circulo
Orquidófilo de Pomerode, na pessoa do seu Presidente Sr. Jackson
Luetke, por ter recebido a FCO em Pomerode e solicita ao mesmo que
faça o termino da Reunião. O Sr. Jackson Luetke Agradece a todos e
coloca a COP, a disposição da FCO, para futuras reuniões, finalizando
desta maneira a Reunião Geral, que vai assinada por mim Manoel
Francisco Silveira 1º Secretário da FCO e Marcelo Vieira Nascimento
Presidente da FCO.
Manoel Francisco Silveira
1º Secretario da FCO

Marcelo Vieira Nascimento
Presidente da FCO.
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