ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FCO realizada em 29/03/2015
Aos vinte nove dias do mês de março de dois mil e quinze na sede da COB – Círculo
Orquidófilo de Blumenau, situada na rua Videira nº 200 – Bairro Vila Nova,
Blumenau/SC, as nove horas e trinta minutos, reuniram-se os representantes das
seguintes agremiações orquidofilas filiadas a FCO: COB – Círculo Orquidofilo de
Blumenau,

ASSOMA – Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú,

ASSOF - Associação Orquidófila de Florianópolis,

AOT – Associação dos

Orquidófilos de Tijucas, ADORI - Agremiação de Orquidofilia do Itapocu, CORT –
Circulo de Orquidófilos Regional de Timbó 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)

Apresentação e entrega ao Conselho Fiscal para analise e parecer do
(Relatório Anual da FCO (2014) e Prestação de Contas da FCO (2014); 4)
Apresentação dos nomes dos demais membros da Diretoria Executiva:
(Diretor Jurídico, Curador da Coleção Biológica Cientifica (Orquidário
Amélia Cirimbelli Brillinger, Diretores dos Departamentos de Orquídeas,
Bromélias, Plantas Ornamentais, Cactos e Suculentas e Departamento de
Exposição e Julgamento; 5) Apresentação e

discussão da proposta

preliminar do novo Regimento Interno da FCO; 6) Assuntos Gerais. Lida a
ata e colocada em apreciação foi aprovada pela maioria dos presentes. Foram os
seguintes Informes da Presidência: Visita protocolar ao Deputado Estadual Cesar
Valduga, onde foi entregue o Oficio FCO 02/2015 (anexado a está ata), solicitando
apoio institucional para a FCO. Visita protocolar ao Deputado Estadual Gean
Loureiro, ode foi

entregue o Ofício FCO 03/2015

– Solicitando apoio as

comemorações ao Dia Estadual do Orquidófilo, e o Oficio FCO 01/2015 –
Apresentando o calendário da FCO – 2015, e sugerindo a criação de dois projetos
de lei: 01. Que Cria a Semana Estadual da Orquídea Laelia purpurata (Flor
Símbolo de Santa Catarina); 02. Institui como Flor Símbolo do HEMOSC –
Hemocentro de Santa Catarina a Orquídea Laelia purpurata – Variedade
Sanguínea (ambos ofícios anexados a esta ata). Continuando os Informes o
Presidente da FCO, relatou da participação da FCO através da sua pessoa do II
Simpósio Brasileiro sobre o Cultivo de Orquídeas, onde proferiu a palestra: A
Família Orchidaceae de Santa Catarina e apresentou os seguintes trabalhos
científicos: Laelia purpurata e suas variedades horticulturais e Cattleya intermédia e
suas variedades horticulturais e viabilizou através da UNISUL – Universidade do Sul
de Santa Catarina em conjunto com a FCO a vida do III Simpósio sobre o
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Cultivo de Orquídeas, que será realizado em 2017, em Florianópolis,
possivelmente no mês de novembro. Falou ainda sobre a renovação do convênio
com a empresa PROSUL, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em
10 parcelas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que serão utilizados
exclusivamente no Atlas das Orquídeas de Santa Catarina.

Apresentação e

entrega ao Conselho Fiscal para analise e parecer do (Relatório Anual da
FCO (2014) e Prestação de Contas da FCO (2014), foi apresentado a todos os
presentes a Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstração do Resultado
do exercício de 2014 (resumo anexado a esta ata), bem como, o Relatório da
gestão – 2014. Após a apresentação, o Presidente da FCO, entregou aos membros
do Conselho Fiscal, através do oficio nº 09/2015, os referidos documentos para
conhecimento, analise e aprovação ou não dos mesmos. Apresentação dos
nomes dos demais membros da Diretoria Executiva: (Diretor Jurídico,
Curador da Coleção Biológica Cientifica (Orquidário Amélia Cirimbelli
Brillinger, Diretores dos Departamentos de Orquídeas, Bromélias, Plantas
Ornamentais,

Cactos

e

Suculentas

e

Departamento

de

Exposição

e

Julgamento; O Presidente da FCO, apresentou o nome do Diretor Jurídico da FCO
– Advogado Valmi dos Santos Filho – AOB/SC 4433 e o Curador da Coleção
Biológica Científica (Orquidário Amélia Cirimbelli Brillinger) Sr. Leonardo Brillinger,
os mesmos já tinha sidos apresentados em reunião da Diretoria da FCO e seus
nomes foram aprovados por unanimidade. Após a apresentação dos mesmos, o
Presidente da FCO, colocou os referidos nomes em votação, que formam também
aprovados por unanimidade por todos os presentes com direito a voto. O Diretor
Técnico da FCO, Sr. Nilton Seberino, responsável pela indicação e apresentação dos
diretores dos departamentos de Orquídeas, Bromélias, Plantas Ornamentais, Cactos
e Suculentas e de Exposição e Julgamento, alegou que em função das férias de
todas as agremiações, não tinha ainda conseguido efetivar os convites, ou mesmo
entrar em contato com alguns orquidófilos que poderiam participar desses
departamentos, fato este que neste momento não poderia indicar nenhum dos
membros dos departamentos, solicitando que pudesse então apresentar os
referidos membros na reunião geral da FCO, que acontecerá em agosto no
Município de Pomerode. Colocado em votação a solicitação do Sr. Nilton Seberino,
a mesma foi aprovada por unanimidade por todos os presentes com direito a voto.
Apresentação e discussão da proposta preliminar do novo Regimento
Interno da FCO. Foi apresentada pelo Presidente da FCO, a proposta preliminar do
novo regimento interno da FCO, esclareceu que este documento já vem sendo
analisado por todas as agremiações filiadas a FCO, desde outubro de 2013. Sendo
que apenas a ASSOF – Associação Orquidófila de Florianópolis e a COB – Círculo
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Orquidofilo de Blumenau, apresentaram sugestões, inclusões e exclusões na
proposta apresentada pela FCO. A proposta de regimento foi discutida de forma
bastante clara e objetiva artigo por artigo, sendo que após cada artigo discutido e
tendo o senso comum atendido o mesmo era colocado em votação, e aprovado, ou
por unanimidade ou pela maioria dos presentes com direito a voto. O regimento foi
discutido e aprovado até o Artigo 72, ficou decidido que este item da Assembleia
Geral Ordinária (Apresentação e discussão da proposta preliminar do novo
Regimento Interno da FCO), a partir do Artigo 73 será discutido nas reuniões da
FCO, que acontecerá em agosto de 2015 em Pomerode e em outubro de 2015 em
Brusque. Assuntos Gerais. O Sr. Sovenir Macio Dias, enviou a FCO, ata da reunião
da diretoria da ASSOF, indicando o mesmo como representante legal da FCO, junto
às reuniões da FCO, até a eleição da nova Diretoria da ASSOF. O Sr. Sido Prust –
Presidente da ADORI, convida a toda a participar

– EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS.

BROMÉLIAS, BONSAI, CACTOS E SUCULENTAS E PLANTAS ORNAMENTAIS. Município:
Jaraguá do Sul Local: Parque de Eventos de Jaraguá do Sul. O Sr. Manoel Francisco
Silveira Presidente da ASSOMA convida a todos a participarem da 14º EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS – CATTLEYA LABIATA. O Presidente da FCO coloca que irá participar da 1º
EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS DE MARAVILHA – SC, organizada pela COAMA e convida a
todos a participarem da Reunião da Diretoria da FCO, que acontecerá em Tijucas.
Nada mais a tratar o Presidente da FCO, agradece a todos os presentes e de forma
particular a COB – Circulo Orquidofilo de Blumenau na pessoa do Sr Orlando Schramm
Filho, por ter recebido a FCO em sua sede, e solicita ao mesmo que faça o termino da
Assembleia. O Sr. Orlando Schramm Filho, agradece as palavras do Presidente da FCO,
e coloca COB, a disposição da FCO, para futuras reuniões, finalizando desta maneira a
Assembleia. Que vai assinada por mim, Manoel Francisco Silveira 1º Secretario da FCO
e Marcelo Vieira Nascimento Presidente da FCO.

Manoel Francisco Silveira
1º Secretario da FCO

Marcelo Vieira Nascimento
Presidente da FCO
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