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Federação Catrinense 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 Assembleia  Geral Extraordinária da FCO 

30 de março de 2014 – São João Batista - SC 
 

 Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e quatorze, as 9h30min nas dependências 

da Sede Social da Via Scarpa, situada na rodovia SC 408 Km 08, nº 205 – São João 

Batista/SC reuniram-se em  Assembleia Geral Extraordinária da FCO os diretores, e os 

seguintes  associados da FCO: COP – Circulo de Orquidófilos de Pomerode, CONA – Circulo 

de Orquidofilos de Navegantes, ASSOC – Associação Orquidófila de Chapecó, ADORA – 

Associação dos Orquidófilos Anchientenses, AOT – Associação dos Orquidófilos de Tijucas,  

COB – Circulo de Orquidófilos de  Blumenau, ASSOF – Associação Orquidófila de 

Florianópolis,    ADORI – Agremiação Orquidófila do Itapocu, AOCE – Associação de 

Orquidofilia Costa Esmeralda , ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos Amadores de 

Plantas Ornamentais, ASSOMA – Associação dos Orquidófilos da Baixada do Maciambú  e 

AAOSJB – Associação dos Amigos Orquidófilos de São João Batista, para deliberarem sobre  

a seguinte ordem do dia, de acordo com o Edital de Convocação publicado no Jornal Noticias 

do Dia ano 9 edição nº 2496, pagina 22 do dia 14 de março de 2014 (anexado a esta ata):1. 

Apresentação e entrega ao Conselho Fiscal para Analise e parecer do: 1.1. Relatório Anual da 

FCO (2013); 1.2. Prestação de Contas da FCO (2013). 02. Apresentação da Proposta 

Preliminar das alterações do Regimento Interno da FCO. 3. Apresentação e discussão da 

Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 – Que dispõe da Escrituração Contábil Digital (SCD) 

– das pessoas jurídicas isentas (associações). 4. Apresentação, discussão e votação da 

proposta de alteração do Estatuto Social da FCO. O Presidente da Federação Catarinense de 

Orquidófilia, cumprimentou a todos e a todas que estavam presentes na reunião, agradeceu a  

AAOSJB – Associação dos Amigos Orquidófilos de São João Batista, por receber tão 

importante reunião da FCO em São João Batista. Como se tratava de uma Assembleia Geral 

Extraordinária e de acordo como o Regimento Interno da FCO em seu Capitulo IV – Das 

Assembleias e Reuniões, mais precisamente o artigo 16. Que fala “As Assembleias 

Extraordinárias serão abertas pelo Presidente, elegendo-se, logo em seguida, um presidente 

que assumirá o comando dos trabalhos”. O Sr. Nilton Seberino da AOCE e o Sr. Osmar Mandel 

da COB se colocaram a disposição para Presidir e Secretariar (respectivamente) a Assembleia 

Geral Extraordinária, seus nomes foram colocados em votação pelo Sr. Presidente da FCO, e 

foram eleitos por unanimidade (12 votos). Assumindo então os trabalhos da Assembleia. O 

Sr, Nilton Seberino, deu boas vindas a todos e a todas, passando em seguida a palavra ao Sr. 

Osmar Mandel – Secretario para fazer a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura do 

Edital de Convocação, o Presidente da Assembleia, convidou o Presidente da FCO, para expor 

e detalhar cada item do edital de convocação. 

01. Relatório Anual da FCO (2013), O Presidente da FCO, discorreu sobre todos os 

trabalhos realizados pela FCO no ano de 2013. Após o termino, deixou aberta a palavras os 

presentes, não houve qualquer tipo de manifestação sobre a Apresentação do mesmo. Após a 

apresentação o Presidente da FCO, passou o relatório ao Presidente da Assembleia Geral 

Extraordinária, colocando o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade (12 votos), 

referentes as associações presentes. O Presidente da Assembleia Geral, passou a palavra ao 
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Presidente da FCO, para a apresentação de Contas da FCO (2013). O Presidente da FCO, 

expos a prestação de contas da FCO de forma genérica para todos os presentes, e comentou 

que a mesma deveria agora ser entregue ao Conselho Fiscal da FCO, para analise, parecer, 

aprovação ou não da mesma. Após a apresentação das Contas da FCO (2013) o Presidente da 

FCO, retornou a palavra ao Presidente da Assembleia Geral, que deixou aberta a palavra aos 

presentes na reunião. O Sr. Sovenir Macio Dias, presidente da ASSOF, sugeriu que está pauta 

da assembleia deveria ficar em aberto por 30 dias, fixando este prazo para que o conselho 

fiscal pudesse se reunir para conhecer, analisar e emitir o seu parecer de aprovação ou não 

das contas da FCO (2013), colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade (12 

votos) referentes as associações presentes. No dia 01 de junho de 2014, deu-se continuidade 

a Assembleia Geral Extraordinária da FCO, referente ao item – Prestação de Contas da FCO 

(2014). O Conselho Fiscal, após conhecimento e analise das contas da FCO (2013), emitiu 

parecer conclusivo para a aprovação das contas da FCO (2013), de forma unanime. O 

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, colocou em votação o parecer do Conselho 

Fiscal sobre a prestação de Contas da FCO (2013), sendo que a mesma foi aprovada por 

unanimidade pelas as associações presentes na (12 votos). (A prestação de contas, bem 

como, o parecer do conselho fiscal encontra-se na arquivado na secretaria da FCO). 02. 

Apresentação da Proposta Preliminar das alterações do Regimento Interno da FCO.   

O Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, passou a palavra ao Presidente da FCO, 

para apresentação da Proposta Preliminar das Alterações do Regimento Interno da FCO, a 

proposta foi apresentada e forma bastante detalhada, sendo que cada Capitulo e seus artigos 

foram apresentados, para que todos os presentes pudessem ter conhecimento da referida 

proposta. Após a apresentação da mesma, o Presidente da FCO, devolveu a palavra ao 

Presidente da Assembleia. O mesmo colocou aos presentes da importância da FCO ter um 

novo regimento interno, e solicitou o empenho de todas as agremiações no sentido da 

analise, criticas e contribuições referentes a proposta preliminar da Diretoria da FCO. O Sr. 

Marcelo Vieira Nascimento, responsável pela elaboração da proposta preliminar, propôs a 

criação de um calendário de atividades para a elaboração da proposta final do regimento 

interno (como foi realizado para a elaboração do novo estatuto da FCO), comprometendo-se a 

apresentar a mesma, no final do mês de julho de 2014. Como não houve outras propostas, o 

Presidente da Assembleia, colocou em votação a proposta sugerida pelo Sr. Marcelo Vieira 

Nascimento, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes (12 votos). 3. 

Apresentação e discussão da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 – Que dispõe 

da Escrituração Contábil Digital (SCD) – das pessoas jurídicas isentas (associações).  

O Presidente da Assembleia Extraordinária, Sr. Nilton Seberino, solicitou que o Presidente da 

FCO, Sr. Marcelo Vieira Nascimento, falasse sobre a Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013. 

O Presidente da FCO, colocou que está normativa, cria a obrigatoriedade inclusive das 

pessoas jurídicas isentas (associações) da apresentação da sua escrituração contábil em meio 

Digital (SDC), através da utilização de software especifico para o assunto e disponibilizado 

pela Receita Federal, para os escritórios de contabilidade. E que as associações deveriam 

solicitar aos Contadores ou escritórios de contabilidade eu realizam a contabilidade das 

mesmas, iniciar este processo. Comentou também que esta Normativa somente seria 

obrigatória a partir de 2014, tendo como base o ano fiscal de 2013. E que a FCO, pouco ou 

nada poderia fazer no sentido de ajudar as agremiações a se adaptarem a este procedimento 

legal. O Presidente da FCO, devolveu a palavra ao Presidente da Assembleia e este deixou 

livre o assunto para a discussão. Não havendo nada de relevante a ser tratado sobre o 

mesmo, e que todas as dúvidas e indagações formam naquele momento esclarecidas pelo 

Presidente da FCO. O Presidente da Assembleia, retornou a palavra ao Presidente da FCO, 

para eu o mesmo pudesse discorrer sobre: 4. Apresentação, discussão e votação da 

proposta de alteração do Estatuto Social da FCO. O Presidente da FCO, fez um relato 

sobre o histórico da proposta de alteração do Estatuto da Federação, comentando que o 

mesmo vem sendo discutido deste outubro de 2012, quando da apresentação da proposta 

preliminar do mesmo, feita pela atual Diretoria da FCO, após esta apresentação foi criando 
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um calendário para discussão da proposta inicial, sendo que as agremiações ao longo dos 

meses de outubro de 2012 até junho de 2013, puderam apresentar criticas, sugestões, 

alterações, inclusões e exclusões na proposta inicial. Em Agosto de 2013, tendo como base as 

propostas das agremiações, a Diretoria da FCO, apresentou e enviou a todas as agremiações 

filiadas a FCO, a proposta (ainda preliminar) do novo estatuto da FCO, e as mesmas teriam 

até o mês de agosto de 2013 para apresentar novas propostas e alterações à segunda 

proposta apresentada pela Diretoria da FCO. Com base nestas novas sugestões, a Diretoria da 

FCO, no dia 27 de outubro apresenta a proposta (ainda preliminar) na reunião geral da FCO, 

ocorrida em Blumenau. Nesta reunião geral foi apresentada a nova proposta do Estatuto da 

FCO, com as sugestões das agremiações filiadas a FCO. Todos os Capítulos e Artigos foram 

discutidos nesta reunião geral. Sendo que o produto destas discussões foi à geração da 

proposta final da alteração do Estatuto da FCO. Ficou decidido nesta reunião geral, que a 

Diretoria da FCO, deveria então providenciar a redação final do mesmo, e que deveria ser 

apresentado, discutido e votado na primeira reunião da FCO, no ano de 2014, sendo que a 

mesma deveria uma Assembleia Geral Extraordinária e ser convocada via edital. Desta 

maneira foi apresentada na assembleia Geral Extraordinária de forma detalhada cada capitulo 

e artigo da proposta final de alteração do Estatuto da FCO, após apresentação do mesmo, por 

parte do Presidente da FCO, a palavra foi passada ao Presidente da Assembleia, que abriu o 

debate sobre o assunto. Nada de relevante foi apresentado pelos presentes em relação à 

proposta apresentada, colocada em votação as alterações do Estatuto Social da FCO, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes (12 votos).Terminada a votação o 

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária Sr. Nilton Seberino, declara aprovado as 

alterações do Estatuto Social da FCO, criando desta maneira o Novo Estatuto Social da 

Federação Catarinense de Orquidofilia.  (mesmo encontra-se publicado no site da FCO no item 

Estatuto). 

O Presidente da Assembleia Geral ressaltou que o novo Estatuto da FCO, após a ata de 

aprovação do mesmo, que deverá ser apresentada e aprovada na reunião do dia 22 de junho 

de 2014 em Florianópolis, na Sede da ASSOF, deverá ser registrado junto aos órgãos 

competentes para eu o mesmo tenha validade legal. 

O Sr. Nilton Seberino Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, agradece a todos os 

presentes, em particular ao Presidente da AAOSJB – Associação dos Amigos Orquidófilos 

de São João Batista, pela acolhida e ao Presidente da FCO e toda sua Diretoria, que 

souberam dirigir com ousadia, rigor e coragem as ações que finalizaram na aprovação do 

novo Estatuto da FCO. Ressaltando que pela primeira vez na história da FCO, temos um 

Estatuto, com a participação efetiva das agremiações, isto é, um Estatuto escrito por todos 

nós, e que ao mesmo tempo ele reflete a realidade da legislação Federal e Estadual sobre o 

assunto, leva em consideração as solicitações das agremiações e enaltece a história daqueles 

que fizeram a FCO ser o que ela é hoje.            

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, juntamente com 

a Presidente da AAOSJB, fizeram  o encerramento da Reunião. Sendo que a Ata vai assinada 

por mim Sr. Osmar Mandel secretário  e o Sr. Nilton Seberino, Presidente da Assembleia Geral 

Extraordinária. 

 

Nilton Seberino 

Pesidente da Assembleia Geral Extraordinária da FCO 

 

Osmar Mandel 

Secretario   
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