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Federação Catarinense de Orquidofilia 
Declarada de Utilidade Pública Estadual 
Lei nº 13.045 de 02 de julho de 2004 

CNPJ 79.504.395/0001-10 
 

Ata da Reunião Geral Ordinária 
22 de junho de 2014 – Florianópolis-SC 

 

 Aos vinte e dois dias do mês junho de dois mil e quatorze às nove horas na sede da ASSOF – 

Associação Orquidófila de Florianópolis, sito a Rodovia Admar Gonzaga, número novecentos e 

quatro, bairro Itacorubi, Florianópolis Santa Catarina, reuniram-se os diretores e as seguintes 

agremiações filiadas a FCO – Federação Catarinense de Orquidofilia, ASSOF – Associação 

Orquidofila de Florianópolis, AAOSJB – Associação dos Amigos Orquidófilos de São João 

Batista, AOT – Associação dos Orquidófilos de Tijucas, ASSOVA –Associação Orquidófilia Vale 

das Águas, ASSOMA – Associação dos Orquidófilos da Baixada do Maciambú, AOCE – 

Associação de Orquidofilia Costa Esmeralda e CONA – Circulo de Orquidofilos de Navegantes,   

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 01. Leitura das Atas Anteriores, 02. Em 

comemoração ao dia do Orquidófilo serão homenageadas por parte da FCO – Federação 

Catarinense de Orquidofilia as agremiações fundadoras da FCO – Federação Catarinense de 

Orquidofilia, serão homenageadas as seguintes agremiações: ABAPO – Agremiação Brusquense 

de Orquidofilos Amadores de Plantas Ornamentais, AJAO – Agremiação Joinvillense de 

Amadores de Orquídeas, COB – Circulo de Orquidófilos de Blumenau, AORMI – Associação 

Orquidofilia da Região Mineira, SCIO – Sociedade Cultural Itajaiense de Orquidofilos e SOSC – 

Sociedade Orquidófila de Santa Catarina hoje ASSOF – Associação Orquidófilia de Florianópolis, 

03. Apresentação do Site do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina e a continuidade do Projeto. 

04. Assuntos Gerais. O Sr. Marcelo Vieira Nascimento Presidente da Federação Catarinense de 

Orquidofilia, abrindo a reunião saúda a todos e a Associação Orquidófila de Florianópolis por 

sediar a reunião e faz uma breve explanação sobre o dia do Orquidófilo vinte e dois de junho, a 

seguir passa a palavra ao Senhor Sovenir Mácio Dias, Presidente da Associação Orquidófila de 

Florianópolis que cumprimenta os presentes agradecendo suas presenças. Em seguida o Presidente 

compõe a mesa solicitando que Senhor Sovenir Mácio Dias segundo secretário da Federação 

Catarinense de Orquidofilia assumisse o trabalho de secretaria, haja vista, a ausência do primeiro 

secretário e solicita a leitura da pauta, Leitura e aprovação atas de reuniões anteriores, Homenagem 

as Agremiações Fundadoras da Federação Catarinense de Orquidofilia, Apresentação site Atlas das 

orquídeas de Santa Catarina e continuidade do projeto, Assuntos gerais. Leitura e aprovação Atas 

de reuniões anteriores, Lidas as atas e colocadas em votação foram aprovadas sem restrições. 

Homenagem as Agremiações fundadoras da Federação Catarinense de Orquidofilia, o 

presidente observou que mesmo oferecendo o almoço na Peixada do Marino e uma Placa 

Comemorativa para os fundadores ou representantes das Agremiações como incentivo a 

participação, somente estava presente o representante da Associação Orquidófila de Florianópolis - 

ASSOF, considerando a completa falta de consideração por parte das demais agremiações 

homenageadas em relação a Federação Catarinense de Orquidofilia, ao Dia do Orquidófilo e a elas 

mesmas, visto que sequer recebeu qualquer tipo de comunicação por parte das mesmas, 

justificando a suas não participação. Em seguida fez a entrega da placa ao representante da 

Associação Orquidófila de Florianópolis que teve o aplauso dos presentes. Apresentação site do 

Atlas das orquídeas de Santa Catarina e continuidade do projeto, o Presidente da Federação 

Catarinense de Orquidofilia Sr. Marcelo Vieira Nascimento fez a apresentação do Atlas das 
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Orquídeas de Santa Catarina e o seu Site discorrendo de forma exaustiva e detalhada cada item e 

cada etapa do mesmo. Foram solicitados vários esclarecimentos pelos presentes na reunião, sobre o 

projeto e suas etapas, que foram esclarecidas pelo Presidente. No final da apresentação o 

Presidente comentou que tem havido muitas criticas indiretas a respeito da criação do Atlas quanto 

à necessidade deste, explicando aos presentes que graças ao Atlas a Federação Catarinense de 

Orquidofiia, tem conseguido honrar seus compromissos financeiros. Após vários comentários 

favoráveis o presidente colocou em votação a continuidade ou não da confecção do Atlas onde os 

presentes com direito a voto decidiram unanimemente favoráveis à continuidade dos trabalhos na 

confecção do Atlas. Assuntos gerais – Situação da Federação Catarinense de Orquidofilia junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Presidente da Federação Catarinense de 

Orquidofilia  explicou aos presentes os encaminhamentos e providências adotados por ele e diz 

que solicitou informação ao Tribunal de Cintas do Estado sobre o que significa ser réu solidário e 

está aguardando resposta, e que na reunião ordinária da Federação Catarinense de Orquidofilia, 

que acontecerá no dia 24 de agosto de 2014  no Município de Chapecó – SC, junto a 6º Exposição 

de Orquídeas de Chapecó – SC, será colocada na pauta da mesma, o Assunto e a possível 

deliberação do mesmo. Sr. Niton Seberino comentou a respeito de fotos enviadas para o Atlas, 

caso estas sejam feitas por máquinas fotográficas profissionais, deverá o autor preencher um 

documento isentando a Federação de qualquer responsabilidade de compensação financeira 

(indenização). O presidente da ASSOF – Associação Orquidofila de Florianópolis, agradece os 

presentes pelo comparecimento e os convidou a participar da Peixada do Marino. Nada mais 

havendo a tratar o Presidente da FCO -  Federação Catarinense de Orquidofilia, Sr Marcelo Vieira 

Nascimento, juntamente com o Presidente da ASSOF – Associação Orquidofila de Florianópolis, 

Sr. Sovenir Mácio Dias fizeram o encerramento da reunião. Sendo que a Ata vai assinada por mim, 

Soveir Mácio Dias Segundo Secretario da FCO – Federação Catarinense de Orquidofilia e o Sr. 

Marcelo Vieira Nascimento, Presidente da FCO – Federação Catarinense de Orquidofilia. 

 

Marcelo Vieira Nascimento                                                    Sovenir Mácio Dias 

            Presidente                                                                    Segundo Secretário 
 

APROVADA EM 24/07/2014 
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