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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinco 
minutos, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Sede Social da AOT – 
Associação dos Orquidófilos de Tijucas, situada na Av. Hercílio Luz nº 99 (junto a 
Fundação Municipal de Esportes) – Bairro: Centro, Município de Tijucas – SC, os 
representantes das seguintes associações Orquidófilas filiadas a FCO: ASSOMA  – 
Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú, ASSOF – Associação 
Orquidófila de Florianópolis, AOT – Associação dos Orquidófilos de Tijucas, COP – 
Circulo de Orquidófilos de Pomerode, AAOSJ  – Associação Amigos dos Orquidófilos 
de São João Batista, COB – Círculo de Orquidófilos de Blumenau, AOCE – 
Associação de Orquidofilia Costa Esmeralda, COLCA – Circulo Orquidófilos Litoral 
Catarinense, CORT – Circulo de Orquidófilos Regional de Timbó, ASSOC - 
Associação Orquidófila de Chapecó, AJAO  – Associação Joinvillense de Amadores 
de Orquídeas, ASSOVA  – Associação de Orquidófilos do Vale das Aguas, ABAPO  - 
Associação Brusquense de Amadores de Orquídeas e Plantas Ornamentais e demais 
membros conforme lista de presença em anexo, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 01; Leitura da Ata da reunião anterior: 02; Leitura dos Pedidos 
de Renúncia do Presidente, Vice Presidente e 1º Tesoureiro da FCO. 03; Leitura da 
Carta enviada a FCO pelo Sr. Marcelo Vieira Nascimento; 04. Eleição da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal da FCO, para o biênio (2017 – 2018). O presidente da 
assembleia geral ordinária, Sr. Manoel Francisco Silveira, colocou que na Assembleia 
Geral Extraordinária que aconteceu aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil 
e dezesseis, na sede da AOT – Associação dos Orquidófilos de Tijucas, situada na 
Av: Hercílio Luiz s/n – Bairro Centro – Tijucas – SC. Após ter sido lida a Ata do dia 
vinte e quatro de Abril de dois mil e dezesseis, Colocou-se em votação a ATA da 
reunião anterior, quando solicitou a palavra o representante da ASSOF, questionando 
a não presença dos representantes que estavam em Blumenau quando da 
Assembleia ao qual se referia a ATA, o presidente da assembleia retrucou que as 
Atas deveriam ser redigidas e aprovadas após a assembleia, mais que era comum 
ser lida posterior, o Presidente colocou novamente em votação, novamente o 
representante da ASSOF questionou o quórum, o Presidente questionou porque não 
havia quórum se estavam presentes cinco representantes dos treze com direito a 
voto, retrucou o representante da ASSOF que o vice-presidente da ASSOVA não 
poderia votar, pois não tinha autorização do presidente da mesma, novamente o 
Presidente da Assembleia falou que o Vice Presidente é o substituto natural de todas 
as entidades, mais não tendo em mãos o Estatuto Social para consulta iria encerrar a 
assembleia por falta de quórum. A posterior consultando o Estatuto Social, no Artigo 
43, viu que havia quórum na mesma e então citando o Artigo 45, coloca em votação a 
validade ou não da Assembleia Anterior e por onze votos a favor e um voto contra 
ficou aprovada a ATA do dia vinte e quatro de Abril de dois mil e dezesseis. 
Manifestou-se o Sr. Sovenir, declarando seu voto contra, ele defende ser uma  



 

assembleia que foi encerrada por não haver quórum, mas constatado conforme a lista 
de presença que havia sim quórum, a não leitura da ATA entrou em votação e por 
maioria foi aprovada, também não será lida no momento a ATA da Assembleia Geral 
Extraordinária. O Presidente solicitou que o Sr. Nilton Seberino que secretariou a 
Assembleia, lesse o rascunho da reunião anterior. Colocou-se o fato de a Federação 
estar com débitos financeiros. Quanto à coleção de plantas que pertence a 
Federação, cerca de sessenta e cinco plantas, o Sr. Manoel Francisco Silveira 
sugeriu que fossem destinadas a um orquidário de alguma entidade filiada. Item 02  
da ordem do dia Leitura dos Pedidos de Renúncia do Presidente, Vice Presidente e 1º 
Tesoureiro da FCO. Leitura da Carta enviada a FCO pelo Sr. Marcelo Vie ira 
Nascimento . CARTA RENUNCIA Caros amigos e amigas Orquidófilas de Santa 
Catarina, A vida e feita de decisões, ações e, sobretudo de amor.   E neste contexto, 
em prestei parte da minha vida a Orquidofilia de Santa Catarina, como Vice e 
posteriormente Presidente da Federação. Foram cinco anos, três meses e 24 dias de 
muito trabalho, dedicação e muitas, mas muitas alegrias. Nesta caminhada conheci e 
convivi com pessoas que posso considerar seres humanos na essência da palavra.  
Aprendi mais do que ensinei (se é que tinha alguma coisa a ensinar), me emocionei, 
sorri e chorei com tantas atitudes de amor dedicadas a mim e a minha família por 
muitos de vocês. Mas a vida também é feita de reflexões e de atitudes, que num 
primeiro momento podem não ser compreendidas em sua totalidade. Escrevo a todos 
vocês com o coração partido e muita tristeza, pois confesso que não gostaria que 
fosse assim. Ontem no final da reunião da Federação Catarinense de Orquidofilia 
realizada em Blumenau - SC. tomei a decisão de renunciar a Presidência da mesma. 
Repito, não gostaria que fosse assim, pois minha verdadeira intenção era terminar o 
meu mandato realizando a eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
dando posse aos mesmos no dia 01/01/2017. Mas não foi possível. E após muito 
pensar, lhes digo: Só quem está disposto a perder tem o direito de ganhar.  Só o 
maduro é capaz da renúncia. E só quem renuncia aceita provar o gosto da verdade, 
seja ela qual for. Não há escolha sem renúncia; Por isso eu Renuncie a opinião que 
não acrescenta; Renuncie as dúvidas que me cercam e as angústias que me 
inquietam. Verdade, Pureza, Autocontrole, Firmeza, Coragem, Humildade, Unificação, 
Paz e Renúncia. Essas são as qualidades herdadas de uma pessoa que resiste. E a 
Renúncia é o ato que melhor sintetiza o Amor. Se nossas escolhas exigem de nós 
uma renúncia, o melhor é escolher pelo que nos fará falta, pelo que nos faz perder, 
mas acima de tudo pelo que é correto, justo e puro. Minha renuncia é a prova do 
amor que tenho a FCO e as orquídeas. Renunciei as minhas vontades em favor de 
um bem maior. Na vida, cada decisão uma renúncia. Mas cada renúncia uma certeza, 
de que no final, ambas se encontrarão para comemorar o decidido e o denunciado. 
Não me despejo porque me despedir seria uma nova renuncia, digo apenas um até 
logo, na certeza que serei compreendido e amparado por todos aqueles que sempre 
tiveram em mim um Amigo comprometido com as suas causas e as causas da 
Federação Catarinense de Orquidofilia. Por fim lhes digo: O valor das coisas não está 
no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Até logo. 
Marcelo Vieira Nascimento. Florianópolis, 25 de Abril de 2016. Leitura da Carta 
enviada a FCO pelo Sr. Gelson Antônio Franceschi.  Chapecó, 26 de abril de 2016. 
Ao Sr. Manoel Francisco Silveira. 1º Secretário da Federação Catarinense de 
Orquidofilia – FCO. Prezado Senhor. Com emoção e sensação do dever 
cumprido, dirijo-me a sua senhoria, aos demais membros da Diretoria da FCO 
e as Agremiações Filiadas a FCO para comunicar-lhe pessoal e oficialmente a  



 

minha decisão de renunciar ao Cargo de Vice Presidente da FCO, por motivos 
de ordem pessoal e acompanhando a decisão do Sr. Marcelo Vieira 
Nascimento, que renunciou a Presidência da FCO, no dia 24 de abril de 2016, 
no município de Blumenau, quando da realização da reunião da FCO. 
Agradeço a oportunidade que DEUS me proporcionou de servir a FCO, 
convidado pelo Sr. Marcelo Vieira Nascimento para ser seu Vice-presidente e 
eleitos em 2015. Fui eleito por unanimidade para o referido cargo, que exerci 
com toda dignidade, com muito amor, com muito orgulho e muita dedicação. 
Agradeço de modo especial ao Amigo particular Marcelo Vieira Nascimento 
pela confiança em mim depositada e aproveito a oportunidade para solicitar a 
união de todos manterem a FCO, firme, forte e ativa. Atenciosamente. Gelson 
Antônio Franceschi. Leitura da Carta enviada a FCO pelo Sr. Aloísio 
Chierighini. Ilmo. Sr. Manoel Francisco Silveira. 1º Secretário da Federação 
Catarinense de Orquidofilia – FCO. Prezado Senhor, Atendendo a interesses 
de natureza pessoal e acompanhando a decisão do amigo e companheiro 
Marcelo Vieira Nascimento, que renunciou ao cargo de Presidente da 
Federação Catarinense de Orquidofilia no dia 24 de abril de 2016, quando da 
realização de reunião da FCO, no município de Blumenau, venho comunicá-lo 
e aos demais membros da diretoria da FCO, bem como, a todas as 
agremiações a ela filiadas que por meio desta correspondência estou 
renunciando ao cargo de 1º Tesoureiro da FCO. Atenciosamente, Aloísio 
Chierighini. Florianópolis, 25 de abril de 2016. Item 3  - Leitura da Carta 
enviada a FCO pelo Sr. Marcelo Vieira Nascimento  Ilmo. Sr. Manoel 
Francisco Silveira. 1° Secretário da Federação Catarinense de Orquidofilia - 
FCO. Prezado Senhor, Tomo a liberdade de me dirigir ao Senhor, por ser o 1° 
Secretário da FCO, pois a mesma, ainda não possui novo Presidente, mas 
também me dirijo a todos os Membros da sua atual Diretoria Executiva a, bem 
como, aos membros do Conselho Fiscal. Como todos sabem no dia 24 de abril 
de 2016 na reunião da FCO, realizada na Cidade de Blumenau renunciei ao 
cargo de Presidente desta Federação, sendo que a Carta renúncia foi enviada 
por e - mail a Todas as agremiações filiadas a FCO e entregue oficialmente ao 
Senhor Secretário no dia 25 de abril de 2016. A correspondência que passo 
agora de forma oficial as mãos do Secretário da FCO Sr. Manoel Francisco 
Silveira nesta data (26/06/2016) e que gostaria que a mesma fosse lida e 
anexada a ata da Reunião Extraordinária da FCO, que irá se realizar no dia 26 
de junho de 2016, no município de Tijucas - SC. Em Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 18 de agosto de 2013, na cidade de Botuverá - SC 
(conforme a ata que está publicada no site da FCO e anexada a esta 
correspondência). Foram tratados e decididos diversos assuntos dentre eles 
os referentes ao Projeto do Atlas das Orquídeas de SC. E assim os copio em 
sua integra nesta correspondência, para que todos assim saibam do que se 
trata. (os parênteses são nossos) 2. 2.  Primeiros Resultados dos trabalhos do 
Atlas das Orquídeas de SC:... “O Presidente da FCO colocou sua 
preocupação quanto à continuidade do projeto do Atlas das Orquídeas de 
Santa Catarina, principalmente no que diz respeito a sua manutenção, as 
atividades de expedições de campo e em particular a responsabilidade técnica 
e científica do mesmo, bem como, os diretos autorais caso o mesmo seja 
publicado. Após as explicações sobre o assunto ficou decidido por todos os 
presentes que a manutenção, as atividades de expedições de campo a  



 

responsabilidade técnica e científica do mesmo (Atlas das Orquídeas de SC) 
ficará a cargo do Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira Nascimento, 
independente da sua posição ou situação junto a Federação Catarinense de 
Orquidofilia. “Os direitos autorais serão da FCO e do Geógrafo e Botânico 
Marcelo Vieira Nascimento caso o mesmo seja publicado em sua integra”. 2.3. 
Lançamento do Site do Atlas das Orquídeas de SC. ‘Da mesma forma colocou 
a sua preocupação na manutenção, atualização, continuidade do Site do Atlas 
das Orquídeas de Santa Catarina, bem como, o pagamento das despesas de 
manutenção do mesmo na Internet. Ficou decidido por todos os presentes que 
o Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira Nascimento será o responsável pela 
manutenção, atualização e continuidade do site do Atlas das Orquídeas de 
SC, e que o pagamento das despesas de manutenção do mesmo na internet, 
ficará por conta de recursos financeiros provindos dos convênios de 
cooperação técnica e cientifica para a elaboração do Atlas das Orquídeas de 
Santa Catarina, caso não haja estes recursos, os referidos pagamentos ficarão 
sob a responsabilidade total do Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira 
Nascimento, coordenador técnico e científico do Atlas das Orquídeas de Santa 
Catarina, independentemente da sua posição ou situação junto a FCO, ficando 
a mesma  isenta  de qualquer tipo de pagamento  referente a este  
assunto”.2.4. Inauguração da Coleção Biológica Cientifica da FCO. Quanto a 
Coleção Biológica Científica (Orquidário Amélia Ceribelli Brillinger), a mesma 
está instalada na residência do atual Presidente da FCO — Marcelo Vieira 
Nascimento, que cedeu parte do seu orquidário para a sua montagem, Mas 
todos os bens materiais adquiridos (através dos convênios de cooperação 
técnica) para a sua adaptação em coleção Cientifica, são de propriedade da 
FCO, e constam nas prestações de contas da mesma. Quanto ás orquídeas 
adquiridas, doadas ou originarias das expedições de campo (do Atlas das 
Orquídeas de SC), são também de propriedade da FCO e quando do termino 
da Administração (Presidência da FCO) por parte do Sr. Marcelo Vieira 
Nascimento, deverá ser apresentado à lista das orquídeas ali existentes, que 
junto com os bens materiais, deverão ser entregues a FCO, para que a 
mesma possa dar continuidade a Coleção. Já na Reunião Geral Ordinária, 
realizada no dia 22 de junho no município de Florianópolis-SC (conforme a ata 
que está publicada no site da FCO e anexada a está correspondência) além 
de outros assuntos foi tratado o seguinte: Apresentação site do Atlas das 
orquídeas de Santa Catarina e continuidade do projeto. “O presidente da 
Federação Catarinense de Orquidofilia Sr. Marcelo Vieira Nascimento fez a 
apresentação do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina e o seu Site 
discorrendo de forma exaustiva e detalhada cada item e cada etapa do 
mesmo. Foram solicitados vários esclarecimentos pelos presentes na reunião, 
sobre o projeto e suas etapas, que foram esclarecidas pelo Presidente. No 
final da apresentação o Presidente comentou que tem havido muitas criticas 
indiretas a respeito da criação do Atlas quanto à necessidade deste, 
explicando aos presentes que graças ao Atlas a Federação Catarinense de 
Orquidofilia, tem conseguido honrar seus compromissos financeiros. Após 
vários comentários favoráveis o presidente colocou em votação a continuidade 
ou não da confecção do Atlas onde os presentes com direito a voto decidiram 
unanimemente favoráveis á continuidade dos trabalhos na confecção do 
Atlas”. Em função da minha renúncia a Presidência da FCO no dia 24/04/2016,  



 

tomei a decisão em caráter irrevogável, por não me sentir mais 
motivado/entusiasmado e seguro em dar continuidade ao Projeto do Atlas das 
Orquídeas de Santa Catarina e demais atividades inerentes ao mesmo. 
Renuncio ao mesmo e abro mão das seguintes responsabilidades: 1. Técnica 
e cientifica do Projeto do Atlas das Orquídeas de Santa Catarina, bem como, 
da sua manutenção e das expedições de campo; 2. Da manutenção, 
atualização e continuidade do site do Atlas das Orquídeas de SC na internet, 
bem como, do pagamento das despesas relativas à manutenção do mesmo. O 
projeto está em realização e todos os resultados existentes e que foram 
criados e realizados por mim, até a presente data estão disponíveis no site do 
mesmo e será entregues junto com a documentação da FCO, a Diretoria da 
FCO, após a escolha do novo Presidente da FCO. Em relação aos Direitos 
Autorais, entendo que os mesmos são da Federação Catarinense de 
Orquidofilia e Meus (Marcelo Vieira Nascimento), por ter sido o seu 
Idealizador, o que planejou, criou e que realizou todas as etapas até hoje 
concluídas. Portanto assim deverão continuar, caso o Atlas das Orquídeas de 
Santa Catarina seja publicado em sua integra, ou seja, toda e qualquer 
publicação de que a FCO, venha realizar referente ao Atlas e somente ao 
Atlas das Orquídeas de Santa Catarina de Santa Catarina, deverão 
obrigatoriamente ter a minha autorização expressa e ter o meu nome incluído 
no mesmo. Quanto a Coleção Biológica Cientifica, a mesma é de propriedade 
da FCO, tanto as Orquídeas que foram recebidas por doação, bem como, os 
bens materiais adquiridos pelos convênios de cooperação técnica, para sua 
construção e que constam em notas fiscais e/ou recibos de compra junto aos 
Balanços Financeiros da FCO de 2013 e 2014 aprovados pelo Conselho 
Fiscal. Estarei realizando nos próximos 30 dias a listagem de todas as 
orquídeas que formam recebidas por doação e que será entregue a Diretoria 
da FCO. Solicito que a mesma “Coleção Biológica Cientifica da FCO” seja 
retirada (Orquídeas e demais bens materiais) da propriedade de quem lhes 
escreve em até 90 dias (noventa dias), contados a partir da data da entrega da 
listagem das orquídeas. Pois manter uma coleção biológica cientifica é 
necessário, tempo e recursos financeiros (leia-se compra de adubos e 
defensivos agrícolas como fungicidas e inseticidas, etc.) bem como, o 
pagamento de água e luz. Coisas que no momento não possuo (tempo 
disponível para cuidar da coleção e recursos financeiros para mantê-la). 
Acredito e tenho a plena certeza que a FCO possui no seu quadro associativo 
Orquidófilos/Orquidófilas que possam dar continuidade ao Projeto do Atlas das 
Orquídeas de Santa Catarina e a sua coleção Biológica, com maior 
competência técnica e científica, maior poder de articulação em busca 
recursos financeiros de parcerias e convênios entre instituições publicas e 
privadas, maior poder de agregação de pessoas e principalmente maior 
capacidade jurídica e administrativa, que o Projeto do Atlas das Orquídeas de 
Santa Catarina tanto merece e necessita. Desejo á FCO que continue 
trilhando este caminho de sucesso. Certos da atenção e compreensão de 
todos, agradeço antecipadamente e fiquem com os meus votos de estima e 
admiração. Marcelo Vieira Nascimento. Florianópolis, 26 de junho de 2016. No 
item 4  da ordem do dia - Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FCO, 
para o biênio (2017 – 2018). Não tendo inscrita anteriormente nenhuma chapa para 
dirigir a FCO no biênio 2017/2018, o Presidente da Assembleia sita o Artigo 45  do  



 

Estatuto Social e a assembleia  decidiu compor uma chapa que ficou assim 
composta: Diretoria Executiva, Presidente  MANOEL FRANCISCO SILVEIRA - 
Entidade: ASSOMA – Associação de Orquidófilos da Baixada do Maciambú, 
Nacionalidade: Brasileiro, Estado civil: Separado, Profissão: Comerciante aposentado, 
Endereço: Rua Aderbal Ramos da Silva, 950 – Praia da Pinheira – Palhoça – SC. 
Cep: 88 139 351, CPF 246.148.319-15, RG: 707.006 SSI/SC. Vice-Presidente  
AFONSO KLUEGER - Entidade: COLCA – Circulo Orquidofilo do Litoral Catarinense, 
Nacionalidade: Brasileiro, Estado civil solteiro Profissão Aposentado, Endereço: Rua 
Panamá, 331 – Bairro - Gravata – Navegantes – SC Cep:88372-664 CPF: 
309.001.409-25 RG: 523826 SSI/SC. Primeiro Secretário -  CLACI TEREZINHA DA 
SILVA - Entidade: ASSOC – Associação de Orquidófilos de Chapeco - Nacionalidade: 
Brasileira, Estado civil: solteira, Profissão: Professora aposentada, Endereço: Rua 
Piauí, 198D – Santo Antônio – Chapecó – SC., Cep: 89815 530, CPF: 693 618 609 
25, RG: 991 153 Segundo Secretário ERMELINDE SOARES - Entidade: AOT – 
Associação de Orquidófilos de Tijucas, Nacionalidade: Brasileiro, Estado Civil: 
Casado, Profissão: Aposentado, Endereço: Rua Atanásio Bernardes, 473 – Centro – 
Tijucas – SC. Cep: 88200-000, CPF: 378 069 209-00, Rg: 1310.957 SSP – SC. 
Primeiro Tesoureiro  NILTON SEBERINO Entidade: AOCE – Associação Orquidofila 
Costa Esmeralda, Nacionalidade: Brasileira, Estado civil: Casado, Profissão: 
Aposentado, Endereço: Rua Rio Jaguaribe, 148 – Zimbros – Bombinhas – SC., Cep: 
88 215-000, CPF 081 927 239-68, Rg 3/R 223 178 SSP SC. Segundo Tesoureiro  
ROSITA VIRGUTZ Entidade: COP - Circulo de Orquidófilos de Pomerode, 
Nacionalidade: Brasileira, Estado civil: Casada, Profissão: Costureira industrial, 
Endereço: Rua Vale do Selke Pequeno, 2121 – Texto Central Alto – Pomerode – SC., 
Cep: 89 107-000, CPF 833 255 149-87, Rg 3/R 1 843 780. Diretor Técnico  JOÃO 
HELLMANN Entidade: AJAO – Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas, 
Nacionalidade: Brasileira, Estado civil: Casado, Profissão: Empresário, Endereço: Rua 
Domingos Maçaneiro, 15 – Centro – Joinville – SC., Cep: 89 206-340, CPF 791 835 
579-20, Rg 6 592 470. Diretor de Tecnologia da Informação  MAYKOM ANDREW 
FERREIRA Entidade: ASSOMA – Associação de Orquidófilos da Baixada do 
Maciambú, Nacionalidade: Brasileira, Estado civil: Casado, Profissão: Funcionário 
publico, Endereço: Rua Domingos de Souza Filho, 1301 – Furadinho – Palhoça – SC., 
Cep: 88 130 100, CPF 005 108 129-61, RG 4.161.128. Diretor de Relações 
Públicas, Institucional e Comunicações  GILMAR SERAFIM MACHADO Entidade: 
ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas 
Ornamentais, Nacionalidade: Brasileiro, Estado civil: Casado, Profissão: Comerciante, 
Endereço: Rua Francisco Pruner Sobrinho, 365 – Steffen – Brusque – SC., Cep: 88 
355-110, CPF 480 708 319-87 GR: 1244495, Diretor de Patrimônio e Bibliotecário  
LIÃO BATISTA do NASCIMENTO - Entidade: ASSOVA – Associação Orquidofila do 
Vale das Aguas, Nacionalidade: Brasileiro, Estado civil: Casado, Profissão: 
Autônomo, Endereço: Rodovia Br 101, Km 266 - Bairro Penha – Paulo Lopes – SC., 
Cep: 88 940 000, CPF 909.182.079/91, RG. 256 2625. Conselho Fiscal : BALDUR 
HERR - Entidade: COLCA - Circulo de Orquidófilos do Litoral Catarinense, 
Nacionalidade: Brasileira, Estado Civil: Casado, Profissão: Aposentado, Endereço: 
Rua Paraiso, 225 – Centro – Piçarras – SC., Cep: 88 380 000, CPF: 201 996 439 20, 
RG: 5.802.069 ssp sc. RUBENS NEITZKE - Entidade CORT – Circulo de Orquidófilos 
Regional de Timbó, Nacionalidade: Brasileira, Estado Civil: Casado, Profissão: 
Aposentado, Endereço: Rua Argélia, 280 – Bairro das Nações – Timbó – SC., Cep:82 
120 000, CPF 397 557 059-04, RG 829 592 SSP SC. EDEVALDO BARBETA 
Entidade: COB – Circulo de Orquidófilos de Blumenau. Nacionalidade: Brasileiro,  



 

Estado civil: Casado, Profissão: Aposentado, Endereço: Rua Jose Deeke, 117 – 
Escola Agrícola – Blumenau – SC., Cep: 89.031.400, CPF: 008 256 899-53, RG: 
135.442 SSP – SC. Suplentes do Conselho Fiscal: JEAN KOVALESKI - Entidade: 
ASSOC – Associação de Orquidófilos de Chapeco, Nacionalidade: Brasileira, Estado 
Civil: união consensual, Profissão: conferente, Endereço: Rua Ermelindo Carlo Breda, 
362E, Vila Real – Chapecó – SC., Cep: 89805 834, CPF: 933 675 389-49,RG: 
3.126.353, WIGOLD GLASENAPP - Entidade: COP – Circulo Orquidofilo de 
Pomerode, Nacionalidade: Brasileiro, Estado Civil: Casado, Profissão: Aposentado, 
Endereço: Rua Guilherme Gutsamann, 109 – Centro – Pomerode – SC., Cep: 88 107 
000, CPF 419 195 649 34, RG 1.243.870-7. Após lida a nominata da chapa, o 
Presidente da Assembleia convida o Sr. Ermilinde Soares a presidir o processo 
eleitoral e o Sr. Nilton Seberino a secretariar o mesmo. O resultado final foi doze 
votos a favor, zero voto contra, para a Diretoria Executiva e o mesmo para o 
Conselho Fiscal. Sendo declarada eleita à chapa para o biênio 2017/2018 com inicio 
aos 01 de Janeiro de 2017 e termino em 31 de Dezembro de 2018. Sem mais a 
declarar encerrou-se a Assembleia e lavrada a presente ATA que vai assinada por 
mim, pelo Presidente da Assembleia, Presidente do processo eleitoral e o Secretário 
da Assembleia e demais membro da mesa. 

 

 
Manoel Francisco Silveira                                      
Presidente Federação Catarinense de Orquidofilia 
 
 
Ermilinde Soares 
Presidente Processo Eleitoral 
 
 
Nilton Seberino 
Secretário Assembleia 


