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ATA 003/2017 

Assembleia geral extraordinária  

Aos vinte e três dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se junto 

a Exposição de Orquídeas de São João Batista em São João Batista/SC às dez horas. Os 

Representantes das seguintes Agremiações Filiadas a Federação Catarinense de 

Orquidofilia – FCO: ABAO – Associação Batistense de Amigos Orquidófilos, COLCA – 

Circulo Orquidofilo do Litoral Catarinense, ASSOMA – Associação de Orquidófilos da 

Baixada do Maciambú, AOCE – Associação de Orquidófilos da Costa Esmeralda, AOT – 

Associação de Orquidófilos de Tijucas, COB – Circulo de Orquidófilos de Blumenau, 

ASSOF – Associação Orquidofila de Florianópolis, ASOBEM – Associação de 

Orquidófilos da Beira Mar e CORT – Círculo Orquidofilo de Timbó, em Assembleia Geral 

Extraordinária para tratar dos seguintes assuntos: 01. Leitura da ata da reunião 

anterior, 02. Informes da Diretoria, 03. Informe da Dívida da Federação Catarinense 

de Orquidofilia junto a Secretaria da Fazenda do Estado, 04. Assuntos Gerais. O 

Senhor Presidente da FCO Manoel Francisco Silveira deu as boas vindas a todos, 

agradeceu o Sr. Rainunfo, Presidente da ABAO pela recepção e hospitalidade e 

lembrou sobre o empenho dele em manter todos os anos a Exposição de São João 

Batista e a manutenção da ABAO e em seguida convidou o Senhor Maykon Andrew 

Ferreira a secretariar a Assembleia, pois a Primeira e o Segundo secretario não 

estavam presente à assembleia.  01. Leitura da ata da reunião anterior.  Dando 

sequência o Senhor Presidente da FCO solicitou que ao Sr. Maykon Andrew Ferreira, 

Diretor da FCO, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Quando o Sr. Sovenir 

Marcio Dias representante da ASSOF interferiu então questionando sobre o tipo de 

Assembleia e pediu que se leia o art. 49, o Senhor Presidente da FCO leu o referido 

artigo, onde constatou-se que haveria apenas dois tipos de Assembleia, Ordinária ou 

Extraordinária, o Senhor Presidente da FCO, continuando, fez a leitura dos assuntos 

em que são tratados  nas Assembleias Extraordinárias, o representante da ASSOF 

informou que o item 3 do edital de convocação não se enquadra em Assembleia 

Extraordinária e que essa Assembleia deva ser transformada em Reunião Geral, o 

Senhor Presidente da FCO então lembrou que o Estatuto Social não prevê Reunião 

Geral e transformou a Assembleia Geral em Assembleia Geral Extraordinária. Após a 

leitura da ATA, o representante da ASSOF relatou que na ATA consta a exclusão dos 

Diretores de Patrimônio e de Relações Públicas, o que não foi aprovado na última 

Assembleia, o Senhor Presidente da FCO e o Sr. Afonso Klueger, representante da 
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COLCA, relembrando que fora excluído as duas Diretorias, conforme consta na ATA, e 

que na próxima eleição estes cargos não entrariam, o representante da ASSOF 

contestou que o Estatuto Social deveria ficar sem as alterações proposta, pois não 

havia sido aprovada na Assembleia anterior, intervirão os representantes, da COLCA e 

o Senhor Edevaldo Barbeta representante do COB, que a ATA estava correta e nada 

tinha a ser mudada, seguiu-se uma discussão acalorada entre o representante da 

ASSOF e os da COLCA e do COB, fazendo que se retirasse da Assembleia os Senhores 

Afonso Krueger, Edevaldo Barbeta e Baldur Herr, o Senhor Presidente da FCO informou 

que o Estatuto Social está pronto para registro e relembrou, através de seus 

rascunhos, o que fora levado como proposta de alteração do Estatuto Social na última 

Assembleia, o Senhor Presidente da FCO então colocou a ATA em votação, com os 

votos dos presentes, ficando aprovada com voto contrário do representante da ASSOF 

pelos motivos acima apresentados. 02. Informes da Diretoria. O Sr. Maykon, Diretor 

de Tecnologia da Informação, sugeriu que o item do edital de convocação da 

Assembleia, assuntos gerais, seja chamado de informes das associações, não tornando 

tão amplo o referido item, sugeriu ainda que os tópicos do que foi discutido em 

Assembleia seja repassado no grupo do watsapp dos presidentes da FCO, tendo em 

vista que não a possibilidade de confecção da ATA, impressão e assinatura da mesma 

no dia da Assembleia. O Senhor Presidente da FCO informou que a ATA da última 

eleição da FCO já foi registrada, informou também que o IR, Imposto de Renda de 

2016, não foi entregue e que em reunião de diretoria ficou decidido que fosse 

regularizada esta pendência, repassou a posição das doações das associações à FCO, o 

Senhor Presidente da FCO reforçou os itens que foram alterado no Estatuto Social e 

que ficara entendido pela assembleia. 03. Informe da Dívida da Federação 

Catarinense de Orquidofilia junto a Secretaria da Fazenda do Estado. O Sr. Presidente 

da FCO informou que não obteve retorno do deputado que ficara de verificar a dívida 

da FCO, mas o assessor do deputado informou que o estado quer renegociar qualquer 

dívida e que sim será possível renegociar a dívida da FCO para com o mesmo, o Sr. 

Presidente da FCO informou ainda que nas próximas semanas pretende avançar nas 

negociações referente a dívida. 05. Assuntos Gerais. O Sr. Rubens, representante da 

CORT, fez o convite para a exposição de Timbó que ocorrerá em Setembro, 

informando que iniciará com o julgamento dia 21/09, quinta-feira, não na sexta-feira 

como de costume. O Sr. Dálcio, representante da AOT, informou que a amostra de 

orquídeas programada para agosto não mais acontecerá. O Senhor Presidente da FCO, 

agradeceu a presença de todos encerrando assim a assembleia. Nada mais havendo a 

tratar eu Maykon Andrew Ferreira, diretor da FCO, lavrei a presente ata que será 

assinada pelo Senhor Presidente da FCO, já que as demais assinaturas constam na lista 

de presença que acompanha esta. 
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