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ATA 001/2017 

Assembleia geral ordinária 001/2017 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-

se membros da FCO (Federação Catarinense de Orquidofilia) na sede da 

COB (Círculo Orquidofilo de Blumenau) sito a Rua Videira, número 

duzentos, bairro Vila Nova em Blumenau/SC às dez horas. O presidente 

Manoel Francisco Silveira deu as boas vindas agradecendo a presença de 

todos e passou a palavra ao presidente da COB, Edevaldo Barbeta, que 

também agradeceu a presença de todos pedindo que façam da COB a 

própria sede. Dando sequência a 1º Secretaria Claci Terezinha da Silva leu 

o edital de convocação para a referida Assembleia. O Sr. Sovenir Dias 

(ASSOF) pediu então que fosse lido o artigo cinquenta e quatro do 

estatuto, questionando ser reunião ou assembleia geral ordinária? O 

presidente Manoel Francisco Silveira leu o solicitado e explicou que usou 

também o artigo quarenta e cinco por não achar justo convocar uma 

assembleia ordinária para apenas entregar a prestação de contas para 

análise. Pediu também que olhemos para frente e tentemos nos organizar 

e trabalhar as mudanças, o que passou, passou. A pauta foi aprovada sem 

alterações. Então a 1º Secretaria Claci Terezinha da Silva leu a ata da 

reunião do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezesseis, realizada 

em Porto Belo/SC. A mesma foi aprovada. Na sequência passou-se para a 

leitura da ata de eleição da nova diretoria. O Sr. Sovenir Dias (ASSOF) 

sugeriu a não leitura por motivos que já foi lida em outra ocasião e 

passada a todos por e-mail. Colocado em votação foi aprovada por 

unanimidade a sugestão. Passando para os informes gerais o Presidente 

Manoel Francisco Silveira passou a palavra aos diretores, manifestou-se o 

Sr. Gilmar Serafim Machado (ABAPO) sugerindo mudança para o 

julgamento das plantas. O Sr. Nilton Seberino (AOCE) parabenizou a 

ABAPO/Brusque em seu julgamento, levando as plantas todas para a 

mesa. O Sr. Sovenir Dias (ASSOF) manifestou-se colocando que a  
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ASSOF/Florianópolis também está pensando nessa linha. O Presidente 

concordou e disse que pensa em trabalhar curso de juízes, temos uma 

variedade muito grande e o melhor julgamento é o comparativo. Na 

sequência o Sr. Cido Prust (ADORI) falou da questão de julgar a etiqueta, 

precisamos cuidar, precisamos ser coerentes conosco, nas exposições 

devemos expor vasos limpos e apresentáveis, devemos pensar no 

conjunto.  O Presidente Manoel Francisco Silveira propôs prestarmos 

atenção no regulamento não agrupando demais. A Sta. Claci Terezinha da 

Silva (ASSOC) disse que as agremiações do Oeste fazem mais ou menos 

isso, então o Sr. Edevaldo Barbeta (COB) propôs organizar o julgamento 

técnico levando em consideração o comparativo. O Sr. Gentil Cafca 

sugeriu prestarmos atenção para a questão que é sempre a mesma planta 

que ganha a premiação. Em Timbó/SC estão trabalhando para tirar o 

nome do associado da planta. Voltando para os informes o Presidente 

Manoel Francisco Silveira falou que membros da diretoria estiveram 

reunidos com o deputado Mario Marcondes do Nascimento que prometeu 

a contabilidade gratuita para a FCO e pediu a documentação da dívida da 

FCO para com o Estado, ele vai analisar e tentar chegar ao capital para 

pagarmos. No dia que estavam reunidos saiu o refis, que tem prazo 

máximo e valor mínimo. Ele pediu o cadastro dos associados, muitas 

associações ainda não passaram para a FCO e o Presidente Manoel 

Francisco Silveira solicitou que o façam. Outra ideia já discutida em 

reunião de diretoria é fazer uma ação entre amigos dando como 

premiação uma moto. Surgiram outras ideias que serão amadurecidas. O 

Sr. Júlio da ASSOBEM/Balneário Camboriú também se dispôs a conversar 

com uma pessoa interessada em resolver essa dívida. Dando sequência 

aos assuntos gerais o Sr. Cido Prust da ADORI/Jaraguá do Sul/SC convidou 

as associações para a Décima Segunda Exposição que acontecerá nos dias 

dezenove, vinte e vinte e um de maio. O Sr. Sovenir Dias (ASSOF) falou que 

não está conseguindo colocar o regimento da ASSOF/Florianópolis no site 

da FCO. Foi explicado que o site está precisando de mudanças e 

manutenção e a FCO não tem dinheiro, é preciso um pouco de calma. A 

ASSOF então, na pessoa do Sr. Sovenir Dias sugeriu que a nova diretoria 

da FCO seja mais aberta às críticas quanto ao regimento. Também tem 

preocupação com a ausência do curador na diretoria da FCO. O Sr. Jean 

Kovaleski (ASSOC) questionou a validade e a possibilidade de fazermos 

cursos para julgamento com pessoas de outros estados ou não associadas.  
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Foi esclarecido que podemos fazer curso com todas as pessoas que estão 

dispostas a nos passar conhecimentos, o que precisamos cuidar é que na 

hora de atuarmos como juízes o regulamento de cada exposição e 

consequentemente o regimento da FCO deve ser respeitado. O Sr. Nilton 

Seberino (AOCE) disse que em Chapecó já trabalhou com o grupo e foi 

muito bem aceita, cada associação é independente e pode trabalhar 

conforme suas condições. O Sr. Júlio da ASSOBEM/Balneário Camboriú/SC 

convidou também para a décima terceira exposição de orquídeas nos dias 

sete a nove de abril em Balneário Camboriú/SC. O Sr. Maykon (ASSOMA) 

convidou para a Vigésima Exposição de Orquídeas da ASSOMA/Palhoça/SC 

nos dias vinte e um a vinte e três de abril. O Sr. Cido Prust (ADORI) 

manifestou-se em relação à preocupação que devemos ter para as 

exposições não coincidirem as datas na medida do possível. A 

COB/Blumenau está organizando viagem para Rio Claro/SP nos dias 16 e 

17 de junho, quem tem interesse pode entrar em contato com o associado 

Edevaldo Barbeta. O Sr. Edevaldo Barbeta manifestou a alegria da 

COB/Blumenau/SC com a presença de todos e o Presidente Manoel 

Francisco Silveira agradeceu encerrando a reunião. Nada mais havendo a 

tratar a reunião foi encerrada e eu Claci Terezinha da Silva lavrei a 

presente ata que será assinada por mim e o Presidente já que as demais 

assinaturas constam na lista de presença que acompanha a mesma. 

 

  Claci Terezinha da Silva 

Primeira secretaria da FCO 

 

   

          Presidente da FCO                                                                                                                       


