
No dia 04 de Dezembro de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 24 de Novembro de 2010, os srs. diretores da FOB. A 

reunião teve início às 9:00h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 

2011 – 1ª e 2ª etapas; 2 – Assuntos da Diretoria Administrativa; 3 – Assuntos da Diretoria 

Técnica; 4 – Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente Administrativo da FOB, Sr. Guido Nardi Neto, que 

agradeceu a presença de todos os participantes e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para 

secretariar a mesma. Em tempo, o sr. Guido justificou a ausência do sr. Luiz Fernando F. Beraldi. 

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

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

 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011 1ª e 2ª etapas; o sr. Guido 

Nardi lembrou que conforme mencionado na reunião anterior e segundo Instrução Normativa 

MAPA nº 56, complementada pela IN 59, todos os criadores deverão se cadastrar no EDA para 

fins de emissão de GTA’s. O sr. Guido informou da dificuldade encontrada no EDA do estado de 

São Paulo para solucionar o problema de cadastramento dos criadores e que o mesmo somente 

foi solucionado no mês de Novembro com o auxilio do sr. Antonio Burani que através da 

Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, agendou reunião com o coordenador dos 

EDA’s do estado, sr. Cláudio Alvarenga. O sr. Guido informou que a FOB enviou correspondência 

a todos os criadores filiados à associações do estado de São Paulo com instruções de como 

proceder com o cadastramento. Em complemento, o sr. Guido informou que cada estado está 

gerenciando a IN 56 de maneira diferente e que os estados do Paraná e Santa Catarina já 

realizaram este cadastramento no ano de 2009. Os srs. Ênio Cunha e Aníbal Rolim solicitaram 

auxílio da FOB para proceder com o cadastramento nos estados de Minas Gerais e Rio Grande 

do Sul, respectivamente. 

 

Com a palavra, o sr. Burani lembrou da necessidade da FOB da contratação de assessoria de 

imprensa e apresentou a sra. Thais da Silveira, diretora da empresa OS2 Comunicação para que 

ela expusesse os serviços prestados por sua empresa e apresentasse a FOB sua proposta de 

trabalho. O sr. Guido lembrou que esta proposta será avaliada juntamente com as propostas de 

outras empresas para a escolha da melhor opção. 

 

Em seguida, o sr. Guido informou que com relação ao software de gerenciamento de 

campeonatos, a conclusão do mesmo está atrasada devido à dificuldade da FOB em obter as 

senhas de acesso ao seu provedor, já que as mesmas estavam sob posse da administração do 

Volosoft. 

 

Com relação ao sorteio de 4 stands de venda para a 2ª etapa, o sr. Guido informou que não será 

realizado o sorteio nesta data conforme inicialmente previsto, pois será necessário o 

desenvolvimento de uma nova metodologia de sorteio já que o critério inicialmente proposto 

deixou margens para desproporcionalidade de chances entre os criadores inscritos. 



 

Prosseguindo, o sr. Guido solicitou idéias para o desenvolvimento da medalha de premiação do 

Campeonato Brasileiro. A sra. Stella Ramalho opinou que já que o troféu está vinculado ao logo 

do Campeonato, que a medalha também seja. 

 

O sr. Aníbal questionou se já foi obtida autorização do Campeonato Brasileiro da 1ª etapa junto 

ao IBAMA. Em resposta o sr. Guido informou que ainda não foi obtida autorização, mas lembrou 

que se ocorrer o previsto, até o dia 15/12/2010 será assinada a nova portaria a respeito de aves 

exóticas, a qual contribuirá na facilitação do processo de autorização do Campeonato. 

 

Ao iniciar o 2º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa, o sr. Guido informou 

que o campeonato de cães ocorrido no pavilhão de exposições da FOB foi muito bom para a 

divulgação da Federação e que contou com uma boa freqüência de visitantes. Em complemento 

o sr. Antonio Massaretto informou que os freqüentadores tiveram uma ótima impressão sobre 

a infra-estrutura oferecida no pavilhão. O sr. Guido lembrou que a FOB recebeu 10% do valor 

das inscrições para este campeonato e que este recurso foi repassado para o fundo de 

solidariedade da cidade de Itatiba. 

 

O sr. Antonio C. Lemo informou que esta foi uma boa oportunidade de divulgação da FOB para 

outros segmentos e sugeriu a publicação na Brasil Ornitológico. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido lembrou do caso do sr. Aristides Paterno que fez acusações difamando 

a FOB em um grupo de discussões on-line. O sr. Guido informou que em 28/04/2010 foi feita 

uma interpelação judicial e que no dia 01/12/2010 foi realizada audiência na cidade de Joinville 

(SC) na qual o sr. Paterno retratou-se cabalmente e também comprometeu-se a divulgar sua 

retratação no mesmo grupo de discussões em que fez as acusações. O sr. Guido complementou 

que o sr. Paterno arcará com todas as custas do processo e despesas ocasionadas. 

 

Em seguida foram definidas as datas para as reuniões de diretoria do ano de 2011: 15/01, 19/02, 

19/03, 09/04, 21/05, 13/08, 17/09, 29/10 e 03/12. 

 

Partiu-se para o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica. Com a palavra o sr. 

Carlos E. Cava propôs a redução do diâmetro das anilhas dos agapornis dos grupos Lilianae e 

Nigrigenis para 3.8mm e nos grupos Fischer e Personata para 4.2mm, justificando a facilidade 

de reanilhamento destas aves. O sr. João Basile sugeriu aprovação da proposta e o sr. Guido 

informou que o novo diâmetro padrão de anilhas será divulgado na BO nº 81 e que também será 

enviada correspondência aos clubes. 

 

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

reunião. 



 

Itatiba, 04 de Dezembro.  

 

Mario Henrique Simões 

Secretário 

 

Guido Nardi Neto 

Vice-Presidente Administrativo 


