
 

No dia 26 de Setembro 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 08 de Setembro de 2009, para a Assembléia de Representantes. A reunião iniciou-se às 

10h30min contando com a presença de 25 (vinte e cinco) presidentes de clube, quando o 

presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi agradeceu a todos e esclareceu os objetivos 

da mesma. 

 

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

Assembléia. Foi aclamado o nome do Sr. Ênio Medeiros Cunha 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 e a mim, Mario Henrique Simões – Secretário da FOB para secretariá-lo. 

 

Fez-se a leitura da pauta colocando seu único item em discussão, “Eleger e empossar os 

membros da diretoria para o triênio 2009/2012”. Em seguida, o sr. Ênio Medeiros Cunha 

informou que somente uma chapa havia sido inscrita para concorrer aos cargos eletivos da 

Federação, tendo a seguinte composição: DIRETORIA: Luiz Fernando Fachini Beraldi – 

Presidente, Guido Nardi Neto – Vice-Presidente Administrativo. CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

Antonio Celso Ramalho, João Batista da Rocha, Ênio Medeiros Cunha, Wilson Baggio Junior, Ivan 

Alberto Harter, Ubiratan Gross Alencastro. CONSELHO FISCAL:Membros efetivos – Ivo Prado, 

Roberto Takatsugu Kobayashi, Paulo Antônio Meneghel Filho; Membros suplentes – Amadeo 

Sigismondi Filho, Agenor Zanette, Valdir José Bacochina. 

 

Com a palavra, o sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi agradeceu o trabalho de todos os diretores da 

atual gestão da FOB que estava se encerrando nesta data e expôs aos presentes um resumo das 

atividades realizadas pela FOB no último triênio conforme carta de encerramento da diretoria 

enviada a todos os clubes filiados, destacando a melhoria ininterrupta do Centro de Eventos 

desde sua inauguração, creditando o sucesso ao imenso trabalho do sr. Guido Nardi Neto; a 

adoção de anilhas coloridas a partir de 2008 sem nenhum custo suplementar para os criadores; 

a evolução da qualidade da publicação Brasil Ornitológico sob responsabilidade dos srs. Antonio 

Carlos Lemo e Maria Paula Vianna Arroyo Lemo; o lançamento dos manuais de julgamento de 

Periquitos Ondulados Australianos e o de Agapornis e a preparação do manual de Psitacídeos; a 

realização de reuniões administrativas em diversas regiões do País, estreitando laços entre 

Clubes e diretoria da FOB; a criação do núcleo de formação que resultou no curso de formação 

para criadores de canário de porte no sul do país e no desenvolvimento do curso de formação 

de juízes de canários de cor e porte realizado no Centro de Eventos em 2009; as melhorias na 

organização do julgamento do Campeonato Brasileiro; a consolidação da verificação sistemática 

de anéis das aves premiadas; a criação e desenvolvimento do laboratório para detecção de 

irregularidades nas aves em julgamento; a modernização e adaptação do Estatuto à nova 

legislação vigente; o trabalho desenvolvido junto aos órgãos e autoridades Federais e Estaduais 

pelo Sr. Ayr David Gadret, para viabilizar a realização dos nossos campeonatos, melhorar a 

legislação referente a nossa atividade e buscar caminhos para voltar a realizar campeonatos do 

hemisfério sul; o aumento constante do numero de gaiolas, estantes e acessórios, contando 



hoje com 26.196 gaiolas, todas pintadas em epóxi e as melhorias nas instalações do Centro de 

Eventos. O sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi lembrou que todas as conquistas citadas sempre 

foram norteadas por dois princípios básicos; o primeiro que visa o progresso de todos os 

criadores brasileiros, jamais o privilégio de alguns e o segundo de que a evolução somente é 

alcançada através do trabalho de equipe. O sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi prosseguiu com a 

leitura de uma carta datada de 08 de Outubro de 1994 enviada pelo sr. Mauro Queiroz Garcia 

congratulando-o pelo encerramento de sua primeira gestão como Presidente da FOB sendo 

respondido que o sucesso da gestão foi obtido pelo trabalho realizado em equipe. O sr. Luiz 

Fernando Fachini Beraldi ressaltou que desde sua primeira gestão como Presidente da FOB, 

estes princípios foram seguidos. 

 

Em seguida o sr. Guido Nardi Neto apresentou o balanço financeiro da Federação, destacando 

que o valor em caixa está destinado à construção do novo pavilhão de vendas do Centro de 

Eventos. Com a palavra, o sr. Ênio Medeiros Cunha solicitou aos presentes que se manifestassem 

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

dúvidas. 

 

Por haver somente uma chapa concorrendo, o sr. Ênio Medeiros Cunha propôs que a eleição 

fosse feita por aclamação. Colocado o item em votação, a chapa foi eleita por unanimidade. 

 

O sr. Ênio Medeiros Cunha concedeu a palavra aos presentes. O sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi 

agradeceu a eleição aos presentes e informou que a principal meta da nova diretoria será a 

aquisição do terreno e a construção da nova área de vendas do Centro de Eventos. 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, solicitando 

colaboração com sugestões para a evolução da ornitologia nacional. 

 

Não havendo outras manifestações, o Sr. Ênio Medeiros Cunha, em nome da Assembléia, 

declarou eleitos e empossados os membros da chapa acima especificada. Agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrado os trabalhos. 

 

Itatiba, 26 de Setembro de 2009. 

 

Mario Henrique Simões 

Secretário da Assembléia 

Ênio Medeiros Cunha 

Presidente da Assembléia 


