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ATA da Assembleia Geral Ordinária 
 

 Aos 21 dias do mês de outubro de 2012, 09h30min reuniram–se nas dependências da 

Secretaria Municipal de Turismo do Município de Porto Belo, no Espaço Cultural 

Piraiquê, localizado na Av. Gov. Celso Ramos nº 1492 em Assembleia Geral Ordinária os 

diretores da Federação Catarinense de Orquidofilia e representantes de suas 

entidades afiliadas. Registrou-se a presença de representantes da Associação 

Brusquense de Amadores de Orquídeas e Plantas Ornamentais (ABAPO), Circulo 

Orquidofilo de Pomerode (COP), Associação Orquidofila de Tijucas (AOT), Círculo 

Orquidofilo de Blumenau (COB), Agremiação de Orquidofila do Itapocu (ADORI), 

Associação Orquidofila Costa Esmeralda (AOCE), Associação Orquidofila de 

Florianópolis (ASSOF), Circulo de Orquidofilos de Navegantes (CONA), Agremiação 

Joinvillense de Amadores de Orquídeas (AJAO), Associação Orquidofila Beira Mar 

(ASSOBEM). A Associação Orquidófilia de Chapecó (ASSOC), através do Oficio nº 

063/2012 de 18 de outubro de 2012, justificou a sua ausência, bem como informou a 

FCO, que realizará a 5º Exposição de Orquídeas de Chapecó nos dias 23, 24 e 25 de 

Agosto de 2013. 

Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Federação Catarinense de Orquidofila 

(FCO), Sr. Marcelo Vieira Nascimento, o qual presidiu a mesma com a seguinte ordem 

do dia: 1.Leitura da Ata da Reunião do dia 29/07/2012 (Brusque); 2. Leitura da Ata da 

Reunião do dia 23/09/2012 (Joinville). 3. Informes da Presidência 4. Documentos das 

Agremiações. 5. Apresentação da Proposta de Estudo e Cronograma para a Elaboração 

do Reforma  Estatuto e Regimento Interno da FCO. 6. Palavras aos Presidentes das 

Agremiações. 07. Assuntos Gerais. 

Antes da Leitura das Atas, o Presidente da FCO Sr. Marcelo Vieira Nascimento deu a 

palavra ao Presidente da AOCE, Sr. Frederico T. D. Scheffler, que agradeceu a todos 

os presentes e que a AOCE se sentia honrada em poder receber pela primeira vez uma 



   

reunião da FCO.  

O 1º Secretario da FCO, Sr. Osni José Lopes fez a leitura das Atas das Assembleias 

Gerais Ordinárias dos dias 29 de julho de 2012 e 23 de Setembro de 2012, 

respectivamente. Sendo depois colocadas em discussão e as mesmas aprovadas por 

unanimidade pelos presentes. 
 

Ordem do Dia 
 

Informes da Presidência e da Diretoria.  

O Presidente da FCO, Sr. Marcelo Vieira Nascimento, relatou sobre o Projeto de Lei 

nº 4420/2012, que tramita no Congresso Nacional Instituindo do Dia Nacional do 

Orquidófilo, informando que o mesmo não será possível dar seguimento em virtude da 

vigência da Lei nº 12.345/2010, que fixa critérios para a instituição de datas 

comemorativas, por não conter a comprovação da realização de consulta e/ou 

audiências públicas a amplos setores da população, exigidas no artigo 4º da referida 

Lei. Desta maneira o Presidente da FCO, se comprometeu que no inicio do próximo ano 

entrará em o contato oficial com as seguintes entidades (orquidaRIO, Federação 

Gaúcha de Orquidofilia, CAOB, Associações Orquidófilas do Paraná, e Norte e 

Nordeste do Brasil, relatando a proposta do Projeto de Lei nº 4420/2012, as 

exigências da Lei nº 12.345/2010 e solicitando a colaboração destas entidades no 

sentido do encaminhamento ao Congresso Nacional de Documento que ampare a 

continuidade na tramitação do referido projeto de Lei.  Informou ainda que está 

aguardando a marcação de audiência no IBAMA e no Instituto Chico Mendes em 

Brasilia, para tratar sobre o Atlas das Orquídeas de Santa Catarina, bem como sobre 

as legislações  e Normativas que afetam diretamente a orquidofilia Brasileira.  Em 

reunião com a FATMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente, foi apresentado o 

Projeto do Atlas das Orquídeas de SC, tendo num primeiro momento apoio logístico 

para a realização das atividades de campo nas áreas de Preservação e Parques 

administrados pela FATMA, e se firmou o compromisso de realização de convênio e 

Cooperação Técnica e Cientifica entre a FCO e a FATMA.  Houve também uma reunião 

com a SANTUR, onde foi apresentado o Projeto do Atlas das Orquídeas de Santa 

Catarina, e foi solicitado a realização de Convenio de Cooperação Técnica entre a 

SANTUR E FCO, para a elaboração do item – História da Orquidofilia de SC e da 

Orquídea Laelia purpurata (Flor Símbolo de SC), este assunto será tratado somente no 

ano de 2013, em função da falta de recursos financeiros por parte da SANTUR em 

2012. A SANTUR fez uma proposta, na possibilidade de realização de Cartazes padrão 

SANTUR, com fotos de orquídeas e espaço para colocação de informações sobre 

nossas exposições, o assunto foi debatido pelos presentes e que no final, autorizaram 

a Diretoria da FCO, em continuar o processo de negociação desta possibilidade, 



   

também para o inicio do ano de 2013. 

 

Documentos das Agremiações 

Em razão da reunião que seria realizada nesta data (21/10/2012),  em função da quase 

não existência de documentos das Agremiações (recebidos pela atual Diretoria da 

FCO) e em função da reunião da Diretoria da FCO, que decidiu que deveríamos 

solicitar as Agremiações os documentos, foi enviado a todos os Presidentes das 

mesmas  e-mail, solicitando  que pudessem levar ou enviar via e-mail os seguintes 

documentos: Estatuto da Agremiação, Regimento Interno, Lista dos sócios, etc. Estes 

documentos são extremamente necessários e importantes, que estejam pelo menos 

uma cópia de cada um deles junto da Secretaria da FCO, para sua organização, 

conhecimento e principalmente para que os mesmos possam servir para  solicitações de 

recursos financeiros para as atividades das mesmas. Infelizmente apenas 04 

agremiações entregaram os mesmos até a presente data. Foi apresentado pelo 

Presidente da FCO,  um exemplo de como deverá ficar cada pasta dos documentos das 

agremiações, tendo em mãos o CNPJ da agremiação, via internet é possível buscar e 

imprimir cerca de 5 documentos, fiscais e de legalidade de cada agremiação, e trouxe 

como exemplo a documentação da ASSOC – Associação Orquidofilia de Chapecó. 

 

Distribuição de Impressos de Ingressos para entrada nas exposições.  

Quando do recebimento da documentação da FCO, por parte da atual Diretoria, foi 

recebido também cerca de 50.000 impressos de ingressos para entrada nas 

exposições. Em reunião da Diretoria da Federação, foi decidido que cada agremiação 

receberia 2.000 impressos, para que pudessem ser utilizados em suas exposições e 

amostras. Foram entregues para as agremiações que estavam presentes na Reunião, 

com a assinatura de protocolo de entrega. 

 

Apresentação da Proposta de Estudo e Cronograma para a Elaboração do Reforma  

Estatuto e Regimento Interno da FCO. 

 

Como item de pauta principal, foi apresentada pela Diretoria da FCO, através de seu 

presidente a Proposta de Estudo e Cronograma para Elaboração da Reforma do  

Estatuto e Regimento Interno da FCO. 

Para que a realização da Reforma do Estatuto e Regimento Interno da FCO, pudesse 

acontecer de forma clara, objetiva, dinâmica e principalmente com a participação de 

todas as agremiações filiadas a FCO.  A proposta da Atual Diretoria foi apresentada a 

todos os presentes, sendo aprovada por unanimidade. A metodologia a ser seguida para 

a elaboração da Reforma do Estatuto e Regimento Interno será: 



   

 

01. Criação de Comissão para coordenar os trabalhos de textos e adequação do 

Estatuto e do Regimento Interno as Legislações Federal, Estadual e Municipal 

em Vigor.  Esta comissão ficará responsável somente no que diz respeito a 

textos, e legislação. 

02. Foram definidos como integrantes desta Comissão: 

a. Marcelo Vieira Nascimento – FCO. 

b. Margrit Mondel – COP. 

c. Iran Wosgrau – Advogado. 

 

METODOLOGIA. 

01.  Mês 01 – Entrega as agremiações de copia em papel e em meio digital do 

atual Estatuto e Regimento Interno. 

02. Mês 02 e 03 – Agremiações apresentam para a Comissão as propostas de 

inclusões, modificações etc, no atual Estatuto e Regimento Interno. 

03. Mês 04 – A Comissão se reúne para analise das propostas, e suas 

inclusões, modificações, etc... no atual Estatuto e Regimento Interno, 

Criando desta maneira a 1º Versão da Reforma do  Estatuto e Regimento 

Interno. 

04. Mês 05 e 06 – Agremiações recebem a 1º versão da Reforma do Estatuto 

e Regimento Interno, e fazem as alterações e inclusões que acharem 

necessárias. 

05. Mês 07 – Comissão se reúne para analise das novas alterações e inclusões, 

e iniciam a Redação da Versão Final do Estatuto e do Regimento Interno. 

06. Mês 08 -  Agremiações recebem a Versão Final para conhecimento e 

analise. 

07.  Mês 09 – A Diretoria da Federação Convoca Assembleia para 

apresentação e aprovação  da Reforma do  Estatuto e Regimento Interno. 

 

Comissão para Analise dos Atuais Grupos para Efeito de Julgamento, bem como das 

Atuais Variedades do Grupo I do Atual Regimento Interno da FCO. 

 

A Comissão ficou assim constituída: 

 

 Nilton Seberino – AOCE 

 João Hellmann – AJAO 

 Etevaldo Barbeta – COB 

 João Carminati – ABAPO. 



   

 Marcelo Vieira Nascimento – Secretario. 

 

METODOLOGIA. 

01.  Mês 01 – Entrega as agremiações de copia em papel e em meio digital do 

atual da lista dos Grupos e , bem como das Atuais Variedades do Grupo I  . 

02. Mês 02 e 03 – Agremiações apresentam para a Comissão as propostas de 

inclusões, modificações etc, da lista dos Grupos, bem como, das Atuais 

Variedades do Grupo I  . 

03. Mês 04 – A Comissão se reúne para analise das propostas, e suas 

inclusões, modificações, etc... da lista dos Grupos, bem como, das Atuais 

Variedades do Grupo I  . 

04. Mês 05 e 06 – Agremiações recebem a 1º versão da lista dos Grupos, bem 

como, das Variedades do Grupo I, e fazem as alterações e inclusões que 

acharem necessárias. 

05. Mês 07 – Comissão se reúne para analise das novas alterações e inclusões, 

e iniciam a Redação da Versão Final da lista dos Grupos, bem como, das  

Variedades do Grupo I . 

06. Mês 08 - Agremiações recebem a Versão Final para conhecimento e 

analise. 

07.  Mês 09 – A Diretoria da Federação Convoca Assembleia para 

apresentação e aprovação da lista dos Grupos, bem como, das  Variedades do 

Grupo I . 

Aprovados em Assembleia a Reforma do  Estatuto Social, O Regimento Interno 

e A lista dos Grupos e das Variedades do Grupo I. A lista dos Grupos e das 

Variedades do Grupo I, é anexada ao Regimento Interno, e tanto a Reforma do  

Estatuto e o Regimento Interno deverão ser registrados em Cartório. 

O inicio dos trabalhos (mês 01), e o termino dos mesmos (mês 09), serão fixadas 

na próxima reunião da FCO, onde será definido o Calendário de 2013 da FCO. 

 Palavras aos Presidentes das Agremiações. 

Foi aberta a palavra aos presidentes das agremiações presentes, mas em função do 

adiantado da hora não houve intervenção de nenhum dos presentes. 

 

Assuntos Gerais. 

O Senhor Sovenir Macio Dias, colocou que ficou surpreso com a  data da realização da 

Exposição Estadual da Laelia Purpurata na mesma data da exposição da ASSOF, 

Associação Orquidófilia de Florianópolis, alegando que quando da realização da reunião 

da FCO, em novembro de 2011, não foi registrado e nem houve interesse de qualquer 

agremiação em realizar a Estadual,  e que esta data 23, 24, e 25 de novembro não 



   

havia nenhuma outra exposição. Em função desta falta de comunicação, A ASSOF, não 

poderá participar neste ano da Exposição Estadual. E que para o próximo ano, o 

Calendário seja fixado de forma definitiva, principalmente das exposições estaduais. 

 

Não havendo mais nenhuma intervenção por parte dos presentes, o Sr. Marcelo Vieira 

Nascimento, deu a palavra ao Presidente da AOCE, Sr. Frederico T. D. Scheffler, 

solicitando ao mesmo que finalizasse a Assembleia Geral Ordinária,  Sr. Frederico T. 

D. Scheffler, no uso da palavra, novamente agradeceu a FCO e todos os presentes pela 

excelente Assembleia, colocando a AOCE inteira a disposição da FCO, terminou 

convidando a todos para participarem do almoço festivo. Nada mais a tratar foi 

encerada a presente Assembléia Geral Ordinária a que vai assinada por mim Sr. Osni 

José Lopes, Secretario da FCO e o Sr. Marcelo Vieira Nascimento, Presidente da FCO.  

 

 Porto Belo SC, 21 de outubro de 2012. 

 

                                                                      

               Osni José Lopes                                           Marcelo Vieira Nascimento 

               Secretario FCO                                                     Presidente FCO 

 
 

 


