
No dia 12 de Setembro de 2009, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 24 de Agosto de 2009, os srs. diretores da FOB. A reunião 

teve início às 9:30h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Ministério da Agricultura – Ayr 

Gadret; 2 – Campeonato Brasileiro 2010; 3 –Assuntos da Diretoria Técnica; 4 – Assuntos da 

Diretoria Administrativa; 5 – Assuntos Gerais. 

 

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

todos, e justificou a ausência de alguns membros da diretoria. Em seguida disse ser este um dia 

muito especial, pois é o encerramento de três anos de trabalho, que está particularmente muito 

feliz e satisfeito com a diretoria triênio 2006/2009. Que se olharmos para trás e analisarmos, 

veremos que muita coisa foi feita, muito sucesso obtido, e que tudo o que aconteceu foi em 

virtude do trabalho em equipe. Nesse triênio tivemos progressos materiais e organizacionais, 

como um campeonato bem estruturado como é o realizado hoje. O Sr. Beraldi agradeceu a cada 

um dos diretores que trabalharam durante esses três anos, pessoas que moram longe, mas que 

mesmo assim participaram das reuniões. O Sr. Beraldi disse que muitas coisas aconteceram, 

desde a pintura das gaiolas, a aquisição de gaiolas novas de psitacídeos e multiuso, mudanças 

que foram feitas no campeonato, a melhoria física da área de julgamento, o curso de canários 

de cor e porte que foi espetacular, que inclusive gostaria de agradecer especialmente aos Srs. 

João Francisco Basile da Silva e Antonio Carlos Lemo pela realização do mesmo, disse que 

sempre há coisas para melhorar na diretoria, mas que o resultado foi extremamente positivo, e 

acredita esta foi a diretoria que mais realizou benefícios para a ornitologia. Ele enfatizou dizendo 

que quando se trabalha pelo bem da coletividade e em equipe o resultado aparece, o segredo é 

trabalhar pelo bem daquilo que a gente gosta, não para uso pessoal. O Sr. Beraldi solicitou a 

todos os diretores que fizessem uma relação das realizações de sua área, para que enviássemos 

aos clubes e publicasse na Brasil Ornitológico para conhecimento de todos. 

 

Em seguida, o sr. Beraldi solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na ata 

anterior que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. 

 

Ao dar início ao 1º item da ordem do dia o Sr. Ayr fez uma análise global dos trabalhos junto ao 

IBAMA e ao Ministério da Agricultura. No inicio tínhamos que nos reportar apenas ao IBAMA, 

hoje além de nos reportarmos ao IBAMA temos o Ministério da Agricultura e o Escritório de 

Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável pela liberação de nossa 

atividade no Estado de São Paulo. O Sr. Ayr comentou o trabalho brilhante do nosso diretor 

jurídico Sr. Juvenal Perestrelo, quando da defesa da infração recebida pelo Escritório de Defesa 

Agropecuária quando da realização da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de 2009, inclusive 

salientando que a referida multa foi Cancelada. Lembrou que está trabalhando para que 

possamos fazer o Campeonato Mundial de 2010, e que para isso o Ministério da Agricultura 

deverá apresentar os quesitos necessários para entrada e saída das aves de outros países. A FOB 

esta trabalhando para conseguir construir um quarentenário dentro das especificações do 

Ministério da Agricutura e a partir daí deixaremos de ter todas as dificuldades encontradas hoje 

para a realização do Campeonato Mundial. E porque não para importação de aves ornamentais 

(canários, psitacídeos, etc..) 

 



O Sr. Ayr fez um agradecimento ao Sr. César Abraam que muito nos tem auxiliado em Brasília 

percorrendo as salas de reunião do Ministério da Agricultura e do IBAMA. Agradeceu também o 

auxilio do Sr. Paulo Junqueira Secretario do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Itatiba 

por nos ter auxiliado junto a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 

 

O Sr. Beraldi pediu para que se registrasse um agradecimento especial ao Sr. Ayr pelo trabalho 

que vem realizando. Disse que em empresas existe pessoas que constroem uma rede de 

relacionamento, cuja permanência é de pelo menos 6 ou 7 anos, e que esse cargo tem o nome 

de Diretor para Assuntos Coorporativos. A idéia é dar ao Sr. Ayr esse cargo na próxima gestão. 

 

O Sr. Beraldi disse que há anos não realizamos o Campeonato Mundial, que nós temos no Brasil 

uma situação diferente de outros países. O Sr. Beraldi disse que temos até 31 de dezembro desse 

ano para definirmos se realizamos ou não o Mundial, tudo isso baseado em documentos. O Sr. 

Guido pediu a palavra, dizendo que mesmo trabalhando muito em cima desse assunto, não 

conseguiremos documentos dando garantia de que teremos condições de realizarmos o 

campeonato mundial. Nós só teremos esses documentos se construirmos nosso quarentenário 

e houvesse aprovação pelo Ministério da Agricultura. Após a explanação do Sr. Guido o Sr. 

Beraldi disse faríamos carta aos países membros da COM-HS informando da não realização do 

Campeonato Mundial no Brasil. 

 

Seguiu-se para o 2º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2010. Com a palavra o Sr. 

Guido, disse que na ultima reunião foram feitas algumas alterações nas Normas e Regulamento, 

cuja mudanças foram aprovado. 

 

Após o Sr. Guido disse que tinha pedido a todos os diretores que enviassem sugestões para o 

logotipo do Campeonato Brasileiro de 2010. Como os diretores não trouxeram sugestões, o Sr. 

Guido disse que discutiria esse assunto dia 26/09, após a Assembleia com apenas alguns 

diretores. O Sr. Gilson pediu a palavra e sugeriu contratar um profissional e fazer todo ano o 

mesmo modelo de troféu e medalha. O Sr. Ivo interveio dizendo que para o criador participante 

não é interessante essa idéia, uma vez que muitos expõem seus troféus, e não ficaria 

esteticamente bonito vários troféus iguais, mudando somente o ano da competição. Sr. Beraldi 

disse que dá um pouco de trabalho para desenvolver sempre um logotipo diferente, mas que 

para o criador faz muita diferença, cada ano um troféu diferente, o que todos concordaram. 

 

O Sr. Guido retomou a palavra dizendo que a idéia para 2010 é mudar também as medalhas de 

90 pontos que á anos são iguais, por uma anilha de ouro. O Sr. Guido ficou incumbindo do 

orçamento. 

 

O Sr. Otavio disse que em 2009 as medalhas que foram entregues aos juizes tinha o logo do 

campeonato e o logo da OBJO, que foi uma maneira de diferenciar ano a ano. O Sr. Beraldi disse 

que aprova a troca da arte e também a mudança de medalhas. 



 

Em seguida o Sr. Gilson pediu a palavra falando sobre o regulamento, na parte em que o criador 

com irregularidades possa recorrer. O Sr. Gilson acredita que o criador possa recorrer apenas 

uma vez, e o que a Comissão decidir sobre o caso esta decidido e aplica-se a punição. 

 

O Sr. Juvenal interveio dizendo que é muito complicado a punição, uma vez que ao punir um 

clube, terá que punir todos os que encontrarem irregulares, por isso é que foi criado duas 

comissões, uma técnica e uma administrativa. 

 

O Sr. João Basile propôs ser uma única comissão. O Sr. Guido explicou detalhadamente como 

funcionaram as comissões no campeonato, uma vez que quando a Comissão Técnica detectava 

a fraude, informava por escrito a fraude a Comissão Administrativa que tomava a decisão, 

inclusive as comissões não sabiam quem era o criador, somente a gaiola que estava com 

irregularidade, e somente na hora de se fazer a notificação é que descobria de quem era o 

canário. 

 

O Sr. Gilson sugeriu que a presidência escrevesse um artigo sobre a anistia dos canários e de 

como funcionou as comissões no campeonato, e o Sr. Beraldi concordou dizendo inclusive que 

escreveria esse artigo. 

 

Seguiu-se para o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica, com a palavra o Sr. 

Otavio disse não ter nada a acrescentar. 

 

Seguiu-se para o 4º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa, o Sr. Guido 

disse que será enviado um oficio a todos os clubes, explicando a maneira correta do 

preenchimento do formulário para pedido de anilhas, pois muitos clubes estão preenchendo 

incorretamente, trazendo dificuldade quando da confecção dos anéis, em virtude do cabeçote 

de nossas máquinas serem por diâmetro. 

 

Em seguida o Sr. Guido disse ter sido procurado pelo IBAMA, para que a FOB pudesse testar 

anilhas com chip. O Sr. Francisco Saragoça já anilhou dois tarins para começar o teste e o Sr. 

Guido irá anilhar alguns canários. 

 

Em seguida o Sr. Guido disse que precisávamos definir uma data para a nossa festa de 

confraternização e ficou decidido pelo dia 05 de dezembro. 

 

Iniciou-se o 6º item da ordem do dia – Assuntos Gerais, pediu a palavra o Sr. Ivo dizendo que a 

APAE de Itatiba recebeu 2 doações de criadores, Sr. Roberto Rego e Sr. Luiz Fernando 



Albuquerque, num total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o Sr. Ivo acrescentou dizendo que saiu 

no jornal da cidade o agradecimento sobre a doação. 

 

Em seguida o Sr. Gilson questionou como estava o andamento do novo estatuto aprovado em 

Assembleia. O Sr. Guido disse que o estatuto já esta registrado, e que iremos enviar a todos os 

criadores o estatuto encadernado. 

 

Em seguida o Sr. Gilson agradeceu o tempo de permanência na diretoria, acreditando que nesse 

período houve um crescimento muito grande na ornitologia e que tem orgulho de ter 

participado dessa gestão. 

 

Seguindo o Sr. Otavio também deixou registrado os seus agradecimentos como presidente da 

OBJO, pela confiança que o presidente da FOB teve em seu nome e dividir com o pessoal da 

Assessoria Técnica e juizes os elogios e acertos recebido, que houve uma evolução bem 

significativa. 

 

O Sr. Enio disse ser uma honra ter feito parte dessa diretoria e acrescentou dizendo que só não 

erra quem não faz. 

 

Pedindo a palavra o Sr. Celso também agradeceu o tempo de permanência na diretoria, e dizer 

o carinho que tem a todos e que se orgulha em fazer parte dessa diretoria. 

 

E para encerrar o Sr. Beraldi disse que dia 26/09 teremos a Assembleia de representantes, e 

pediu a todos os diretores o apoio para que os clubes participem. 

 

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

reunião. 
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