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REUNIÃO GERAL DA FCO realizada em 23/05/2015 

 

 

Aos vinte três dias do mês de maio de dois mil e quinze na Câmara Municipal de 

Vereadores, Rua Vereador Geraldo Garlet nº 1, no município de Anchieta-SC às nove 

horas e trinta minutos, reuniram-se os representantes das seguintes agremiações 

orquidofilas filiadas a FCO: ADORA – Associação dos Orquidófilos Anchietenses, 

ASSOMA – Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú, AOT – Associação dos 

Orquidófilos de Tijucas, ASSOC – Associação Orquidófilia de Chapecó, CAOMA – 

Círculo de Amadores de Orquídeas de Maravilha e demais associados conforme lista de 

presença anexada a esta ata, onde discutiram sobre a seguinte pauta: 1) Leitura e 

aprovação Ata da reunião anterior; 2) Informe da Presidência; 3) Palestra 

sobre o Regimento Interno da FCO e o Julgamento das Plantas, que o correm 

em nossas exposições; 3) Assuntos Gerais. O Presidente da FCO comentou e 

agradeceu a ADORA – Associação dos Orquidófilos Anchietenses, por receber a FCO, 

para mais uma reunião da FCO. Comentou ainda sobre o Calendário da FCO, que 

algumas agremiações não haviam enviados as datas de suas exposições. 1) Leitura e 

aprovação Ata da reunião anterior: Lida a ata e colocada em apreciação foi 

aprovada pela maioria dos presentes. 3) Assuntos Gerais:. O Presidente da FCO 
comentou sobre o curso que foi ministrado no dia 22/05/2015, no mesmo local, onde houve a 
participação de 86 pessoas, de diversas cidades do Oeste de Santa Catarina, além dos associados 
das agremiações ADORA, ASSOMA, AOT e CAOMA.  Tomou a liberdade de entregar ao Prefeito 
Municipal de Anchieta, o Projeto de Lei que Institui o Dia Municipal do Orquidófilo de Anchieta, 
comentando sobre a importância desta Lei para ADORA e também para o município. Entregou 
também para a Presidente da CAOMA, os projetos de Lei que Institui o Dia Municipal do 
Orquidófilo de Maravilha, bem como, do Projeto de Lei que institui a Flor Símbolo do Município de 
Anchieta, cuja sugestão (encaminhada de comum acordo entre a FCO e a CAOMA), seria a 
Miltonia flavescens, pela mesma ser nativa e bastante comum da região, ser de fácil cultivo e já 

ter muitas dela nas árvores das praças existentes na área urbana do Município.  Nada mais a 
tratar o Presidente da FCO, agradece a todos os presentes e de forma particular ADORA – 

Associação dos Orquidófilos Anchietenses na pessoa da Sra. Teresinha Hoffmann, sua 
presidenta, por ter recebido a FCO em Anchieta e solicita ao mesmo que faça o termino da 
Assembleia. A Sra. Teresinha Hoffmann, agradece as palavras do Presidente da FCO, e 
coloca ADORA, a disposição da FCO, para futuras reuniões, finalizando desta maneira a 
Reunião Geral. Que vai assinada por mim, Manoel Francisco Silveira 1º Secretario da FCO e 
Marcelo Vieira Nascimento Presidente da FCO. 
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