
No dia 05 de Dezembro de 2009, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 10 de Novembro de 2009, os srs. diretores da FOB. A 

reunião teve início às 9:30h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Posse da Nova Diretoria 

Executiva; 2 – Campeonato Brasileiro 2010 – 1ª e 2ª etapas; 3 – Diretrizes para o próximo triênio; 

4 – Assuntos da Diretoria Administrativa; 5 – Assuntos da Diretoria Técnica; 6 – Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz F.F. Beraldi, que agradeceu a presença de 

todos os participantes e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

Partindo para o 1º item da ordem do dia, o sr. Beraldi lembrou que ao iniciar sua primeira gestão 

na Presidência da FOB em 1991, a primeira meta que estabeleceu foi a de fornecer base técnica 

aos criadores e juízes brasileiros através da publicação de manuais técnicos, boletins e revistas 

para , em seguida, trabalhar o aspecto material,da Federação citando a estrutura construída nos 

últimos anos. O sr. Beraldi agradeceu a disposição e colaboração dos diretores para o triênio 

2010-2012, informando que o objetivo desta nova diretoria é o de proporcionar progressos 

tanto técnicos como materiais e declarou a mesma formalmente empossada. 

 

Iniciou-se o 2º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2010 – 1ª e 2ª etapas. Com a 

palavra, o sr. Guido justificou a ausência do sr. Ayr Gadret e informou que até o momento a FOB 

não conseguiu autorização junto ao IBAMA para a realização do Campeonato Brasileiro 2010 em 

razão da mudança de diretoria deste órgão, a qual justifica que em seu Anexo III algumas aves 

como Agapornis, Manon e Calafate não estão na lista de aves classificadas como domésticas. O 

sr. Guido informou que a FOB já preparou documentação para solicitar nova autorização e 

complementou dizendo que o IBAMA está realizando visita a criadores e apreendendo aves 

silvestres não regulares . 

 

  

 

O sr. Carlito informou que na cidade de Bebedouro ocorreu caso semelhante. 

 

O sr. Alessandro D’Angieri citou a Portaria 93/98 do IBAMA em seu artigo 2º inciso III o qual tem 

uma classificação muito abrangente sobre aves domésticas. O sr. D’Angieri sugeriu à FOB que 

intervenha ao IBAMA para não se ater somente à aplicação da Lei. O sr. Guido informou que 

caso não haja solução, a FOB deverá seguir por meios jurídicos. 

 

O sr. Burani sugeriu que a autorização seja obtida politicamente para este Campeonato, já que 

ocorrerá mudança de governo em 2011 e conseqüentemente haverá mudança na diretoria do 

IBAMA, podendo ser perdido todo trabalho de argumentação técnica realizado. 

Complementando, o sr. Burani sugeriu que este trabalho possa ser iniciado a partir de 2011. 

 



Também com relação ao Campeonato Brasileiro 2010, o sr. Guido informou que o logo do 

Campeonato ainda não havia sido escolhido. O sr. Ivo informou que além dos 4 modelos 

apresentados, enviaria mais 3 alterações na próxima semana. O sr. 

 

Carlito recomendou que se defina primeiramente o material a ser utilizado nos troféus para em 

seguida se desenvolver a arte, pois algumas idéias de logo não são aplicáveis em certos tipos de 

material. 

 

O sr. Beraldi concordou com a proposta do sr. Carlito e informou que a FOB tem intenção de 

trazer integrantes do COM-HN para visitar o Campeonato, o que reforçaria a necessidade de um 

troféu robusto, sugerindo a utilização de pedra natural e metal na confecção do mesmo. A sra. 

Stella Ramalho sugeriu a confecção dos troféus em base de madeira envelhecida trabalhada, 

idéia que foi amplamente aceita. 

 

Desta maneira, ficou decidido que os srs. Guido, Ivo e Carlito se reuniriam para o 

desenvolvimento do logo do Campeonato. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou o aumento da participação de psitacídeos no Campeonato 

Brasileiro da 1ª etapa nos últimos anos, complementando que a FOB adquirirá mais 200 gaiolas 

para este segmento inteirando um total de 500. 

 

O sr. Guido informou que no mês de janeiro de 2010 a FOB enviará correspondência às 

associações filiadas, solicitando informações relativas a seus campeonatos. Estas informações 

deverão ser enviadas à FOB para que seja solicitada uma única autorização junto ao EDA 

(Escritório de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo) para realização dos campeonatos. 

 

O sr. Nilton questionou sobre a emissão de GTA’s. Em resposta o sr. Guido informou que a GTA 

para vinda no Campeonato será facilitada para os clubes de São Paulo, pois a FOB enviará ao 

EDA a lista dos campeonatos a serem realizados em 2010. Para as associações de fora do estado 

de São Paulo, a emissão de GTA depende de cada legislação estadual. Para retorno, os clubes de 

São Paulo terão a GTA emitida na própria FOB, enquanto os clubes de fora do estado deverão 

solicitar emissão no EDA. 

 

Seguiu-se para o 3º item da ordem do dia – Diretrizes para o próximo triênio. O sr. Beraldi fez 

um agradecimento especial aos diretores que assumiram pela primeira vez o cargo de diretor 

da FOB e solicitou apresentação dos mesmos. Iniciando, o sr. Antonio Burani – Assessor da 

Presidência, citou a necessidade de trabalhos relacionados à questão de sustentabilidade, 

relacionando a criação de aves domésticas com a contribuição ao desenvolvimento ambiental. 

O sr. Burani ainda lembrou da necessidade de buscar empresas para divulgação da FOB e da 

ornitologia. Em seguida, apresentou-se o sr. Alexandre Assis – Vice-diretor Secretário, 



agradecendo o convite afirmando o prazer em trabalhar nesta nova diretoria. Apresentou-se o 

sr. Severino Simões – Diretor de canários de cor, reforçando a necessidade e continuidade do 

trabalho em equipe que a FOB desenvolveu nas últimas gestões. O sr. Marco Granzoto – Diretor 

de canários de canto clássico, informou da intenção em prosseguir com o trabalho realizado pelo 

sr. Claúdio Gonçalves e de buscar resgatar e incentivar novos criadores. O sr. Carlos Eduardo 

Cava – Diretor de agapornis, lembrou da necessidade de retomar o crescimento do segmento. 

Prosseguindo, apresentou-se o sr. Wilson Baggio – Conselheiro Administrativo, citando a 

necessidade de se buscar meios para incentivar novos criadores nos diversos segmentos, 

reforçando o incentivo na criação de aves domésticas. O sr. Beraldi também citou os srs. Anibal 

Rolin – Diretor de Pássaros Exóticos e Agenor Zanette – Conselheiro Fiscal, justificando suas 

ausências. 

 

Em seguida, o sr. Beraldi apresentou formalmente o sr. João Basile como novo Presidente da 

OBJO e Vice-Presidente Técnico da FOB, informando que juntamente com o sr. Carlito, o sr. 

Basile desenvolveu um plano de trabalho muito bem estruturado com assuntos importantes e 

inovadores. O sr. Basile agradeceu a indicação, não deixando de saudar os novos diretores da 

OBJO. 

 

O sr. Beraldi informou que os maiores objetivos da FOB para o próximo triênio são o de aquisição 

de terreno e construção do pavilhão para a área de vendas, o que contribuirá imensamente com 

o crescimento da ornitologia. Lembrou também da continuidade dos princípios de direção da 

ornitologia brasileira. 

 

O sr. Guido iniciou o 4º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa – 

informando sobre o projeto da construção do novo pavilhão para a área de vendas, solicitando 

a colaboração de todos os diretores. 

 

O sr. Guido informou da intenção de recadastramento de todos os criadores associados com o 

objetivo de apresentar o criador como pessoa física. 

 

Em seguida, o sr. Guido informou que a sede da FOB em São Paulo será mudada para um novo 

edifício, também no Parque da Água Branca, já que o edifício em que hoje está sediada será 

demolido. O sr. Guido também informou que a FOB enviará correspondência ao COM-HS 

reafirmando a não realização do Campeonato Mundial 2010 no Brasil em virtude da não 

autorização por órgãos oficiais do governo. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido apresentou o livreto “Liberdade e Saúde” patrocinado pela FOB e que 

foi distribuído juntamente com a Brasil Ornitológico. O sr. Guido lembrou que esta iniciativa 

recebeu apoio e incentivo do IBAMA. 

 



Concluindo, o sr. Guido solicitou consenso dos diretores para definição do calendário de 

reuniões da FOB para o próximo ano. Ficaram definidas as seguintes datas: 20 de fevereiro, 20 

de março, 23 de abril, 22 de maio, 07 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro e 04 de 

dezembro. 

 

Partindo para o 5º item – Assuntos da Diretoria Técnica, o sr. Basile citou o projeto de trabalho 

para a OBJO para o próximo triênio, elaborado juntamente com o sr. Carlito o qual será 

apresentado com maiores detalhes na próxima reunião. O sr. Basile informou que para os 

segmentos de canários de cor e porte o objetivo é a realização de ao menos 3 reuniões técnicas 

anuais. O sr. Basile informou que a OBJO realizará reuniões administrativas nas datas de reunião 

da FOB. 

 

Finalizando, o sr. Basile informou da realização do curso de canaricultura de cor e porte em 2010, 

os quais serão coordenados pelos srs. Severino Simões e Carlito Lemo, respectivamente. 

 

Iniciou-se o 6º item da ordem do dia – Assuntos Gerais. Com a palavra o sr. Ivo Prado informou 

que esteve presente na cerimônia de lançamento do livro da APAE-Itatiba e que nesta cerimônia 

foi feita menção à doação realizada pelos srs. Roberto Rego e Luiz Fernando Albuquerque. O sr. 

Ivo trouxe um exemplar do livro para a biblioteca da FOB. 

Solicitando a palavra, o sr. Juvenal Perestrelo saudou os membros da nova diretoria e alertou 

todos os diretores da necessidade fundamental de se conhecer e respeitar o estatuto da 

Federação. 

O sr. Guido descreveu sua experiência em poder acompanhar a estrutura de funcionamento do 

Torneio de Reggio Emila – Itália, informando que juntamente com os srs. Beraldi e Ayr pode 

conhecer inúmeros criadores, os quais os receberam muito bem. Com relação ao funcionamento 

do Campeonato, o sr. Guido informou que a estrutura do Campeonato Brasileiro é muito 

avançada em comparação com este Torneio. Informou também que a participação do público é 

muito grande, mesmo com a cobrança da taxa de 9 euros para a entrada. Complementando, o 

sr. Beraldi informou que um dos motivos da maior participação é devido ao elevado número de 

criadores na Europa e ainda lembrou que o mercado voltado para a ornitologia é muito mais 

desenvolvido e especializado que no Brasil. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Beraldi agradeceu a presença de todos e foi encerrada a 

reunião. 

 

Itatiba, 05 de Dezembro de 2009. 

Mario Henrique Simões 

Secretário 

Luiz Fernando Fachini Beraldi 

Presidente 


