
No dia 02 de Maio de 2009, reuniram-se no Salão Nobre do Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi 

os srs. Presidentes de Clubes Filiados ou seus representantes, devidamente convocados em 17 

de Abril de 2009, para a Assembléia Extraordinária de Representantes. A reunião iniciou-se às 

14h30min contando com a presença de 15 (quinze) presidentes de clube e 3 (três) 

representantes, quando o presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi agradeceu a 

todos e esclareceu os objetivos da mesma, exaltando o trabalho realizado pelos srs. Diretores 

na atualização do estatuto da Federação. 

 

O sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi solicitou aos presentes que indicassem um presidente para a 

Assembléia. Foi aclamado o nome do Sr. Otávio Augusto Gambarini Zen que aceitou a 

incumbência e convidou para compor a mesa os srs. Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 

da FOB, Guido Nardi Neto – Vice-Presidente Administrativo da FOB, Antonio Valdemir De Lucca 

– Diretor Financeiro da FOB, Juvenal Perestelo – Diretor Jurídico da FOB, Antonio Celso Ramalho 

– Presidente do Conselho Deliberativo da FOB, Ivo Prado – Presidente do Conselho Fiscal da FOB 

e a mim, Mario Henrique Simões – Secretário da FOB para secretariá-lo. 

 

Em seguida, fez-se a leitura da pauta colocando seu único item em discussão, “Aprovação da 

Mudança do Estatuto da Federação”. O sr. Otávio Augusto Gambarini Zen solicitou ao sr. Juvenal 

Perestrelo que expusesse sobre o assunto. Com a palavra o sr. Juvenal Perestrelo informou que 

no ano de 2002 ocorreu a mudança do Código Civil Brasileiro, o qual passou a vigorar a partir de 

2003. Desta maneira, o sr. Juvenal Perestrelo expôs detalhadamente sobre as modificações 

ocorridas no referido Código Civil as quais refletiram na necessidade de mudança do estatuto 

da Federação para sua adequação. O sr. Juvenal Perestrelo ainda complementou que o estatuto 

da Federação foi elaborado no ano de 1979, necessitando de alterações para que o mesmo se 

tornasse atualizado. Finalizando, o sr. Juvenal Perestrelo não deixou de agradecer os srs. Otávio 

Augusto Gambarini Zen, Amadeo Sigismondi Filho, Gilson T. Soares e Ênio Medeiros Cunha, os 

quais trabalharam arduamente na alteração do estatuto e disse estar orgulhoso em ter a 

oportunidade de trabalhar tanto na elaboração do mesmo em 1979 e em sua alteração. Com a 

palavra, o sr. Otávio Augusto Gambarini Zen solicitou aos presentes que se manifestassem 

aqueles que tivessem alguma indagação. Não havendo manifestação, concluiu-se que não havia 

dúvidas. 

 

Solicitando a palavra, o sr. Gilson T. Soares sugeriu que a aprovação da modificação do estatuto 

fosse realizada por aclamação. Sendo assim, o sr. Otávio Augusto Gambarini Zen facultou à 

Assembléia a possibilidade de aprovação por aclamação, a qual foi aceita pelos presentes. 

Colocado o item em votação, foi aprovada por unanimidade a modificação do estatuto da 

Federação Ornitológica do Brasil. 

 

O sr. Otávio Augusto Gambarini Zen concedeu a palavra aos presentes. O sr. Gilson T. Soares 

parabenizou a diretoria da FOB pela aprovação da alteração do estatuto, em especial o sr. 

Juvenal Perestrelo que em sua explanação demonstrou grande conhecimento sobre o assunto. 

O sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi mais uma vez agradeceu a presença e disponibilidade de 



todos os participantes, que contribuíram para o contínuo engrandecimento da Federação. Não 

havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. 

 

 

Itatiba, 02 de Maio de 2009. 
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