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ATA da Assembleia Geral Ordinária 

23 de junho de 2013 – Florianópolis/SC 
 

 Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e treze às dez horas e trinta 
minutos na sede do Clube Barriga Verde dos Oficiais da PM, sito à Rua Kalifa numero 

408 em Canasvieiras, Florianópolis SC, se reuniram os Diretores da FCO, Diretores da 
ASSOF, Diretores e associados de outras associações, associados da FCO e 

convidados, conforme lista presença anexa, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:   

01.Leitura da Ata da Reunião Anterior; 
02.Informes Gerais da Presidência da FCO; 
03.Apresentação e tombamento do Livro de Tombo da  FCO e dos equipamentos 

de Fotografia e informática, adquiridos pelo Projeto do Atlas das Orquídeas de 
Santa Catarina, que passam a fazer parte do Patrimônio da FCO; 

04.Lançamento e Apresentação do SITE OFICIAL da FCO, bem como, a entrega 
das senhas e das instruções para que cada agremiação filiada a FCO, possa 
acessar o seu SITE, no da FCO e inserir e manter atualizadas as informações 

da sua Agremiação; 
05.Homenagem ao Orquidófilo de Santa Catarina – 2013 (Serão homenageados 

pela FCO os Orquidófilos indicados por cada uma das Agremiações, que 
enviaram a FCO os respectivos nomes.  

06.Assinatura do Convênio de Cooperação Técnica Institucional entre a FCO e a 

RPPN Catarinense (Associação dos Proprietários de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural de Santa Catarina), para as expedições de campo do Atlas 

das Orquídeas de Santa Catarina, nas RPPN, filiadas a Associação. 
O Presidente iniciando os trabalhos disse que iria quebrar o protocolo e assim o fez, 
para em primeiro lugar homenagear o Orquidofilo Paulo Sckuler, da Associação de 

Orquidófilos da Baixada do Maciambú - ASSOMA, haja vista, seu estado debilitado de 
saúde. Passando a pauta, informou que devido o adiantado da hora propôs aos 

presentes que a leitura e aprovação da Ata da reunião anterior ficasse para a 
próxima reunião geral da FCO, que acontecerá no dia 18 de agosto em Botuverá – 
SC, o que todos concordaram. Em seguida a pauta foi lida pelo segundo Secretário e 

o Presidente passou a fazer os informes: 01. Falou sobre a entrega de uma Flamula 
Histórica da AJAO, que estava em seu poder, a mesma foi entregue na reunião da 

Diretoria da AJAO, onde o Presidente se fez presente.  02. informou que a exposição 
em Lages foi um marco na orquidofilia de SC e o evento embora de pequena 
proporção foi um sucesso, oportunidade esta que aproveitou para entregar ao 

Prefeito de Lages documento descritivo da orquidea Cyrtopodium brandonianum 
subespécie lageaum, por tratar-se de uma orquídea endêmica, isto é, somente ocorre 

em SC e nos campos de Lages e em nenhum outro lugar do mundo. 03. Informou 
que devido acidente sofrido pelo Presidente da FATMA este não se fará presente a 
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reunião onde assinaria convênio com a FCO. Também falou sobre projeto enviado ao 

IBAMA- SC e ao CmBio-SC, amanhã 24/06/2013 tem um compromisso na Prefeitura 
de Florianópolis, onde leu o documento a ser assinado pela FCO e o Prefeito de 
Florianópolis Sr. Cesar Souza Junior, onde a FCO se compromete a fixar no mínimo 

10 orquídeas (Laelia purpurata), nas praças que serão revitalizadas na área 
continental de Florianópolis. Livro de Tombo da FCO – O Presidente apresentou e 

fez a leitura da Resolução FCO - 001/2013 – Que cria o Livro de Tombo da FCO, onde 
deverão ficar descritos todos os bens da FCO – a resolução além de estar publicada 
no site da FCO, também está anexada a esta ata. - Conforme resolução 

001/2013(livro de Tombo) apresentado e lido pelo Presidente onde constam 
nominalmente da lista de matérias e produtos pertencentes ao patrimônio da FCO. 

Site da FCO. O Presidente em seguida fez a abertura do Livro de Tombo da FCO, 
tombando os seguintes bens: 

001 Maquina Fotográfica Digital, Marca FUJIFILM – modelo FinePix S 9.500 
adquirida pela FCO em 2008. 

002 Lente para Maquina Digital – Canon – Wide Converter WC – DC 58B  0,7X – 
Adquirida pela FCO em junho de 2013, através do convênio de Cooperação 
Técnica entre a FCO e a Empresa Laboratório Médico Santa Luzia – para 

Elaboração do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina. 

003 Lente para Maquina Digital – Macro Focus Optics 0,45 x – Adquirida pela 

FCO em junho de 2013, através do convênio de Cooperação Técnica entre a 
FCO e a Empresa Laboratório Médico Santa Luzia– para Elaboração do Atlas 

das Orquídeas de Santa Catarina. 

004 Lente para Maquina Digital – Extreme Close-Up + 20 – 52 mm– Adquirida 

pela FCO em junho de 2013, através do convênio de Cooperação Técnica 
entre a FCO e a Empresa Laboratório Médico Santa Luzia – para Elaboração 
do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina. 

005 Bolsa Vivitar – Modelo Tripod Foot Pocket (para os equipamentos 
fotográficos). Adquirida pela FCO em junho de 2013, através do convênio 

de Cooperação Técnica entre a FCO e a Laboratorio Médico Santa Luzia– 
para Elaboração do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina. 

 
006 

 
Flash Circular – Led Macro  Meike FC 100 - Adquirida pela FCO em junho de 

2013, através do convênio de Cooperação Técnica entre a FCO e a Empresa 
Laboratório Médico Santa Luzia – para Elaboração do Atlas das Orquídeas 
de Santa Catarina 

007 Impressora HP Officejet 4575 (A4), NotBook – Marca Avell configuração 
Intel (13) Core ™ i3 CPU @ 2,5 ghz – memória 4,00 h. 

008 Not Book – Marca Avell configuração Intel (13) Core ™ i3 CPU @ 2,5 ghz – 
memória 4,00 Ha. NotBook – Marca Avell configuração Intel (13) Core ™ i3 

CPU @ 2,5 ghz – memória RAM 4,00 GB. 

O Presidente da FCO passou a apresentar aos presentes o site da FCO enfatizando 

que todo o esforço para que este trabalho se tornasse realidade não era uma coisa 
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pessoal e sim um compromisso da atual Diretoria da FCO e que se queremos a FCO 

conhecida deve ser bem apresentada. Em seguida passou a mostrar aos presentes 
como funcionaria o site, sendo parabenizado por todos pela iniciativa. O endereço do  
site da FCO é www.fcorquidofilia.com.br. Ficou decidido que as senhas e as 

instruções para que cada Associação pudesse disponibilizar as suas informações no 
site seria enviada pela secretaria da FCO, a cada Associação filiada a mesma. 

Homenagem aos Orquidofilos – 2013.  Presidente passou a homenagear os 
Orquidofilos indicados por suas Associações, lamentando que algumas Associações 
sequer indicaram os nomes dos orquidofilos a serem homenageados, entendendo ser 

um desrespeito a data e a FCO, bem como grande desinteresse sobre o assunto, 
desmerecendo todo o esforço dispensado para a referida homenagem, até porque foi 

assunto deliberado em Reunião Geral  da FCO. Chamados um a um os presentes 
foram homenageados conforme segue:  
Associação de Orquidófila Costa Esmeralda - AOCE -Nilton Seberino; 

Associação Amigos dos Orquidófilos de São João Batista - Rainunfo Zunino;  
Agremiação de Orquidofilia do Itapocu – ADORI - Sido Prust. 

Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú - ASSOMA  -Paulo Sckuler. 
Associação Orquidófila de Florianópolis – ASSOF - José Lino Alves. 
Associação Orquidófila de Chapecó - ASSOC- Gelson Antônio Franceschi. 

Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas – AJAO - Manfredo Schulz. 
Associação dos Orquidófilos Anchietenses - ADORA- Gilmar Antônio Della Méa; 

Círculo Orquidófilo de Orleans e Região – COOR-Lenoir Bussulo Ogioni; 
Circulo de Orquidófilos de Pomerode -  COP - Gerold Viergutz. 
Associação dos Orquidófilos de Tijucas - AOT - Sergio José Laus. 

Associação Orquidófila do Vale das Águas- ASSOVA -Lião Batista do Nascimento. 
Assinatura do Convênio de Cooperação Técnica Institucional entre a FCO e a 

RPPN Catarinense (Associação dos Proprietários de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural de Santa Catarina), para as expedições de campo do 

Atlas das Orquídeas de Santa Catarina, nas RPPN, filiadas a Associação – 
Com a presença do Presidente da RPPN Catarinense, Sr. Ciro Carlos Mello Couto, foi 
assinado o referido convênio de cooperação técnica e institucional, tendo como 

testemunhas o Sr. Sovenir Mácio Dias Presidente da ASSOF e o Sr. Wilson Quant, 
Presidente da AJAO. Assuntos gerais – AJAO comunicou sua exposição, Nilton 

Seberino sugere alterar o premio nas exposições Estaduais, e que o premio seria um 
quadro talhado em madeira com a flor representada em cada exposição, ex. Laelia 
purpurata, Cattleya intermédia, onde constasse no verso a historia da planta (flor). 

Marcelo (COOR) coloca a dificuldade que são os julgamentos das plantas nas mais 
variadas exposições, solicitando providenciar cursos. O Presidente da FCO disse que 

antes temos que fazer a reforma do Estatuto e do Regimento Interno da FCO e assim 
muitas duvidas poderão ser dirimidas e posteriormente poderão ser programados 
cursos. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião que será assinada pelo 

Presidente e Secretário.          
 Sovenir Mácio Dias                                                         Marcelo Vieira Nascimento 

   2º Secretário                                                                         Presidente FCO 

http://www.fcorquidofilia.com.br/
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