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ATA 002/2017 

Assembleia geral extraordinária 001/2017 

Aos vinte e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete reuniram-se no 

pavilhão A sito a Rua Walter Marquardt, número novecentos e dez em Jaraguá do 

Sul/SC às dez horas. Os Representantes das seguintes Agremiações Filiadas a 

Federação Catarinense de Orquidofilia – FCO: ASSOVA - Associação Orquidofila Vale 

das Aguas, AJAO – Associação Joinvillense de Amadores de Orquídeas, COLCA – Circulo 

Orquidofilo do Litoral Catarinense, ASSOC – Associação Orquidofila de Chapeco, 

ASSOMA – Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú, AOCE – Associação 

de Orquidófilos da Costa Esmeralda, ADORI – Agremiação de Orquidofilia do Itapocu, 

AOT – Associação de Orquidófilos de Tijucas, COP – Circulo de Orquidófilos de 

Pomerode, ASSOF – Associação Orquidofila de Florianópolis e ASOBEM – Associação 

de Orquidófilos da Beira Mar, em Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos 

seguintes assuntos: 01. Leitura da ata da reunião anterior, 02. Reformar e/ou alterar 

o Estatuto Social, 03. Criar uma Ação Entre Amigos para pagar a Pendencia Judicial da 

FCO, 04. Informes da Diretoria e 05. Assuntos Gerais. O Presidente Senhor Manoel 

Francisco Silveira deu as boas vindas a todos e em seguida passando a palavra ao 

Presidente da ADORI, Senhor Sido Prust que também acolheu a todos. 01. Leitura da 

ata da reunião anterior.  Dando sequência o Senhor Presidente da FCO, solicitou que a 

Senhora Claci Terezinha da Silva Primeira Secretaria da FCO fizesse a leitura da ata da 

reunião anterior. Quando o Senhor Sovenir Marcio Dias representante da ASSOF 

interferiu então questionando se seria usado o artigo cinquenta e seis do Estatuto 

Social. O Senhor Presidente da FCO respondeu que sim e solicitou que continue a 

leitura da ata que após lida foi aprovada por todos os representantes. Para cumprir o 

artigo cinquenta e seis do Estatuto Social, passou-se a eleição de um Presidente para 

assumir o comando dos trabalhos, foi eleito o representante da ADORI o Senhor Sido 

Prust. O representante da ASSOF contestou então a leitura da ata da Assembleia 

anterior por ter sido uma Assembleia Geral Ordinária e que a ata só poderia ser lida na 

próxima Assembleia Geral Ordinária e o senhor Nilton Seberino representante da 

AOCE confirmou ser correto, o Senhor Presidente da FCO colocou que não seria 

possível deixar para fazer a leitura na próxima Assembleia Geral Ordinária que só 

acontecera em Março de Dois Mil e Dezoito e todos já não se lembrariam do discutido 

no ano anterior e a ata foi lida pela Senhora Primeira Secretaria da FCO, que após lida 

foi aprovada com a ressalva do Representante da ASSOF que é uma Assembleia e não 

uma Reunião como está colocada.  A Primeira Secretária da FCO disse que tomaria as  



ATA APROVADA NA ASSEMBLÉIA DE 23/07/2017 
 

 

providências para trocar. 02. Reformar e/ou alterar o Estatuto Social. Artigo 1º - Fica 

instituída a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA, também designada, FCO 

entidade civil, estabelecida a Rua Aderbal Ramos da Silva, 950 – CEP 88139351 – Bairro 

Praia da Pinheira – Município de Palhoça – SC. (em caráter provisório), com duração 

indeterminada, sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria e fundada em 

24 de Agosto de 1985. Artigo 23º - exclusão do Paragrafo Primeiro. O Representante 

da ASSOF questionou a legalidade e validade apesar de concordar com a exclusão e 

colocou que a ASSOF sugere também a exclusão dos diretores: Diretor de tecnologia 

da informação; Diretor de Relações Públicas, Institucionais e Comunicação; Diretor de 

Patrimônio e Bibliotecário. O Senhor Presidente da FCO sugeriu a não exclusão do 

Diretor de Tecnologia da Informação por ser um diretor indispensável para a 

manutenção do SITE da FCO. As discussões seguiram e chegando a um consenso que a 

atual Diretoria não tinha o Curador da Coleção Biológica e Cientifica. O Senhor 

Presidente da FCO convidou o Senhor James Hasselmann – Entidade: AJAO – 

Associação Joinvillense de Amadores de Orquídeas, Naturalidade: Brasileiro, Estado 

Civil: Casado, Profissão: Comerciante, Endereço: Rua Max Colin, 2580 – Bairro Centro – 

Joinville – SC. CEP: 89 216-000, CPF: 594 581 439-34, RG: 1868070, para ser o Curador 

da Coleção Biológica Científica (Orquidário Amélia Cirimbelli Brillinger), o mesmo 

aceitou, sendo aprovado pela assembleia, ficando assim completa à Diretoria Executiva 

do Estatuto Social anterior e a sugestão de exclusão do parágrafo primeiro do artigo 

vinte e três e a exclusão do Artigo 36º que trata da competência do curador, foi 

aprovada pela Assembleia. Não foi excluído o Diretor de Tecnologia da Informação, 

sendo excluídas as Diretorias de Relações Públicas, Institucionais e Comunicação e a 

Diretoria de Patrimônio e Bibliotecário e a exclusão dos Artigos 33º e 34º foi aprovada 

pela assembleia, acatando assim as sugestões da ASSOF.   Artigo 27º - Criar a letra h) 

“Assumir o cargo de Presidente na vacância do Presidente e do Vice Presidente”. 

Aprovado por unanimidade. Artigo 29º – Criar a letra l)  “Assumir o cargo de 

Presidente, na vacância do Presidente, Vice Presidente e do Primeiro Secretário”.  

Aprovado por unanimidade. Artigo 40º - Passa a ser o Artigo 37º - trocar a frase “em 

relação ao término do mandato” por “em relação à data da eleição”. Aprovada por 

unanimidade. Artigo 49º - Passa a ser o Artigo 46º - item quarto, excluir “com as 

devidas explicações”. Aprovado por maioria, sendo o voto contra da ASSOF. 03. Criar 

uma Ação Entre Amigos para pagar a pendencia Judicial da FCO. O Senhor Júlio 

Gomes de Campo representante da ASOBEM, sugeriu fazermos uma reunião em 

Balneário Camboriú com uma pessoa que pode ajudar em relação à dívida que a FCO 

tem para com o estado. O representante da ASSOF questionou se o Senhor Presidente 

da FCO verificou os valores, ele respondeu que não te valores atualizados. Voltou-se a 

questão da ação entre amigos, as associações com poucos associados não conseguem 

vender os números. O Senhor Afonso Krueger da COLCA  colocou que o assunto foi 

levado para a associação e se for aprovada a ideia apoiam, vão trabalhar para vender 

os números ou então estarão doando três mil reais para a FCO. Para a ASSOF a questão 

ainda ficou em aberto. Trouxe a sugestão de retirada de cotas das associações em suas 

exposições repassando assim à FCO. 04. Informes da Diretoria. O Senhor Presidente 
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da FCO e o Primeiro Tesoureiro fizeram a prestação de contas; - O Senhor Presidente 

da FCO também esclareceu que a ata ainda não foi registrada por falta de documentos 

mas que está tomando as devidas providências. 05. Assuntos Gerais. O Senhor Jean 

Kovaleski da ASSOC falou da alteração da data da Sexta Mostra de Orquídeas e 

Vigésima Oitava Feira de Pássaros que acontece no mês de junho em Chapecó. O 

Senhor Sido Prust da ADORI Presidente da Assembleia, agradeceu a presença de todos 

encerrando assim a Assembleia. Nada mais havendo a tratar eu Claci Terezinha da Silva 

Primeira Secretaria 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 a mesma. 
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