
No dia 05 de Julho de 2010, 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 10 

de Junho de 2010, para a Assembléia Geral. A reunião iniciou-se às 18:30h contando com a 

presença de 36 (trinta e seis) presidentes de clube e 3 (três) representantes, quando o 

presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi agradeceu a presença de  todos e esclareceu 

os objetivos da mesma. 

 

O sr. 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, João Francisco Basile da Silva – Vice-Presidente Técnico 

da FOB, Antonio De Lucca – Diretor Financeiro da FOB, Juvenal Perestrelo – Diretor Jurídico da 

FOB, Roberto T. Kobayashi – Membro do Conselho Fiscal da FOB e a mim, Mario Henrique 

Simões para secretariá-lo. 

 

Ao dar início à reunião, o sr. Beraldi solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento 

do sr. Carlos Roberto Petrucci  da UCPP (Piracicaba) e de outras pessoas de nosso meio. 

 

Fez-se a leitura da pauta e foi abordado o primeiro item – “Apresentação do Relatório de 

Atividades da Diretoria”. Com a palavra, o sr. Beraldi apresentou duas opções de projeto para 

construção do novo pavilhão da vendas do Centro de Eventos. Como primeira opção, foi 

projetado um novo pavilhão de pavimento único com área de 2.560 m², com possibilidade de 

expansão futura para 4.000 m² com custo estimado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 

mil reais), sendo necessária a aquisição da área em que hoje é utilizada em comodato como 

estacionamento. Para uma segunda opção estimou-se um custo de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) para construção de um edifício de dois pavimentos, sendo que a área inferior 

seria utilizada para um estacionamento coberto e a área superior seria utilizada para a 

montagem dos stands de venda. O projeto do novo pavilhão de vendas prevê a montagem de 

155 boxes de dimensões 2,50x3,00m , maiores que os atuais 2,00x3,00m. O valor da concessão 

do box por um período de 3 anos será de R$6.000,00 (seis mil reais). O sr. Beraldi frisou que a 

FOB vem trabalhando insistentemente na aquisição do terreno para viabilizar a construção e 

informou que se a compra do terreno for realizada dentro dos prazos previstos, a nova área de 

vendas poderá estar pronta para funcionamento a partir do próximo Campeonato Brasileiro 

sendo que os investimentos para tal estarão vinculados à venda de cessão dos stands.  

Prosseguindo, o sr. Beraldi informou sobre os investimentos realizados no Centro de Eventos, 

relacionando a nova pintura do edifício, a conservação dos jardins, a aquisição de mais 200 

gaiolas para psitacídeos e 10 novas mesas de julgamento e o investimento na enfermaria de 

aves. Para maior suporte à área de informática a FOB adquiriu 3 novos notebooks e 1 impressora 

colorida. O sr. Beraldi lembrou da montagem da biblioteca e convidou a todos para visitarem a 

mesma. Em complemento, o sr. Guido solicitou aos presentes que se tivessem livros ou revistas 

relacionados à ornitologia os quais não estivessem sendo utilizados, que doassem à FOB para 

enriquecimento da biblioteca. Em seguida, o sr. Beraldi informou sobre o plano de trabalho da 

OBJO desenvolvido pelo sr. João Basile. O sr. Beraldi informou sobre o sucesso da realização do 

curso preparatório de juízes de canários de cor e porte realizado no início deste ano contando 

com a colaboração dos juízes dos segmentos e teve participação recorde de 91 inscritos, 



lembrando das solicitações recebidas de estados do norte e nordeste para a realização do curso 

nestas regiões. O sr. Beraldi informou que a FOB estuda viabilizar a montagem do curso em 

qualquer região desde que haja garantia de no mínimo 30 candidatos inscritos. 

 

O sr. Beraldi ainda agradeceu o trabalho realizado pelo sr. Ayr Gadret  com auxilio do sr. César 

Abraham nas questões ligadas ao Ministério da Agricultura e ao IBAMA no que se refere ao 

anexo da Portaria 56 que dispõe sobre a lista de pássaros exóticos e domésticos. O sr. Beraldi 

lembrou também do trabalho realizado para liberação da importação de aves o que possibilitaria 

a realização de Campeonatos Mundiais no Brasil. Como argumento adicional, a FOB informará 

ao Ministério da Agricultura sobre o Campeonato Mundial – HS 2010 que será realizado na 

Argentina e que contará com a presença de expositores do Uruguai, Chile, Peru e Cuba e que o 

Brasil, principal referência de ornitologia sul americana, não poderá participar em razão da 

proibição de importação de aves. 

 

A respeito dos avanços nas questões técnicas, o sr. Beraldi apresentou o novo manual de 

julgamento de canários de porte, elaborado pelo sr. Antonio C. Lemo, a quem agradeceu pelo 

excelente trabalho realizado, lembrando que para o próximo ano um novo manual de 

julgamento para canários de cor será confeccionado. O sr. Beraldi informou sobre a realização 

da reunião técnica de juízes de canários de cor que contou com participação maciça dos juízes 

e teve todas as despesas de transporte e estadia custeadas pela OBJO. 

 

O sr. Beraldi informou que por 2 anos seguidos a FOB disponibilizou em seu orçamento uma 

verba de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear as despesas para reconhecimento da mutação 

Urucum, lembrando que nestes 2 anos não foi possível o envio de exemplares desta mutação 

para os Campeonatos Mundiais – HN realizados na Bélgica e Portugal em razão da proibição 

destes países em receber aves de países de fora da comunidade européia. O sr. Beraldi informou 

que foi montada uma comissão de 5 juízes de países diferentes que analisarão  a nova mutação 

no Brasil e que este é o 1º caso de análise fora da Europa. Em complemento, o sr. Beraldi 

informou que o COM-HN custeará as despesas transporte e enviará toda sua diretoria ao Brasil 

para conhecer o campeonato brasileiro e que esta visita contribuirá ainda mais para o 

engrandecimento da ornitologia nacional. 

 

O sr. Beraldi lembrou que a partir do dia 06 de julho serão disponibilizadas senhas para retirada 

das aves ao término do Campeonato no dia 11 de Julho. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi agradeceu a diretoria da FOB e elogiou o trabalho realizado por  todos 

seus membros. 

 

Com a palavra, o sr. Guido informou que as GTA’s de retorno para as associações do estado de 

São Paulo já estão prontas e serão disponibilizadas a partir do dia 06 de Julho e que para as 

associações de fora do estado ainda aguarda envio das mesmas pelo Escritório de Defesa 



Agropecuária de Campinas. Em complemento, o sr. Guido lembrou da Instrução Normativa nº 

56 do Ministério da Agricultura que obrigará o cadastramento de todos os criadores. 

 

O sr. Hélio Marques questionou sobre a data em que será disponibilizado o contrato de cessão 

dos stands de venda para os próximos 3 anos para aqueles que já locam os stands. O sr. Beraldi 

respondeu que será disponibilizado a partir do dia 1º de Agosto de 2010. 

 

O sr. José Figueiredo questionou sobre a possibilidade de construção do novo pavilhão na área 

de estacionamento inferior que já é propriedade da FOB. O sr. Guido respondeu dizendo que 

tecnicamente o projeto era viável, porém pela necessidade de respeito aos recuos estabelecidos 

em relação à rodovia, a complexidade estrutural do mesmo acabou por inviabilizá-lo 

financeiramente. 

 

O sr. Ângelo questionou sobre o pagamento dos stands de venda, sendo respondido que o 

mesmo poderá ser pago em até 10 parcelas. 

 

O sr. Mario Pesse elogiou o trabalho realizado no julgamento de canários de porte e sugeriu que 

enquanto não se concretizasse a construção do novo edifício, se não seria possível a locação de 

galpões em lona. Em resposta o sr. Guido informou que buscou esta alternativa, porém a mesma 

não se tornaria viável tecnicamente. Prosseguindo, o sr. Mario questionou sobre a possibilidade 

de a FOB priorizar as associações para aquisição dos stands de venda, sendo que esta medida 

democratizaria a venda, pois possibilitaria um maior número de expositores. O sr. Guido 

informou que muitas associações já tem stands e que caso uma associação esteja interessada 

na aquisição de um stand, basta se candidatar a uma vaga. 

 

O sr. Bigattão sugeriu a construção de um mezanino sobre a atual área de vendas, o que 

possibilitaria um aumento sensível do número de stands. Em resposta o sr. Beraldi informou que 

esta foi uma alternativa estudada, porém a mesma é inviável em função das condições de 

luminosidade dos stands que ficarão no pavimento inferior e principalmente pelas condições de 

renovação de ar. 

 

Partindo para o segundo item da pauta – “Apreciar o Balanço Anual e aprovar o orçamento para 

o exercício subsequente”. O sr. De Lucca informou que o balanço havia sido enviado aos clubes 

anteriormente e solicitou ao sr. Kobayashi que fizesse a leitura do parecer do Conselho Fiscal da 

FOB sobre o mesmo. Em seguida, o sr. Ênio Medeiros, Presidente da Assembléia solicitou que 

se manifestassem aqueles com dúvidas sobre o assunto. Não havendo dúvidas, a homologação 

do balanço aprovado pelo Conselho Fiscal e do orçamento para o exercício subseqüente foi 

aprovada por unanimidade. 

 



Dando prosseguimento à reunião, partiu-se para o terceiro item da pauta – “ Escolha do local e 

promotores do Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora de 2011”. O sr. Ênio declarou 

aberta a possibilidade de candidatura de qualquer clube para a realização do Campeonato 

Brasileiro de 2011. Não houve nenhuma manifestação de interesse. O sr. Beraldi então informou 

que a FOB está preparada para a realização das 1ª e 2ª etapas do Campeonato. Colocada em 

votação, a proposta de realização do Campeonato Brasileiro 2011 no Centro de Eventos Luiz F. 

F. Beraldi foi aprovada unanimemente. 

 

O sr. Ênio iniciou o quarto item da pauta – “Assuntos Gerais de interesse da Federação”. O sr. 

Beraldi solicitou a palavra elogiou o desenvolvimento do atual Campeonato, o qual está 

transcorrendo tranquilamente. O sr. Beraldi informou aos presentes sobre as medidas e 

condições criadas para este Campeonato na detecção de fraudes, dizendo que a cada ano a 

Federação está desenvolvendo ferramentas mais modernas para coibir estas práticas. Beraldi 

informou que a comissão técnica para avaliação dos casos de fraude neste ano será formada por 

5 representantes de clube juntamente com os srs. João Basile e Wagner Canhaci. 

 

O sr. Wilmuth questionou se não seria mais apropriado denominar Assembléia de Clubes ao 

invés de Assembléia Geral. Em resposta o sr. Juvenal Perestrelo informou que esta é uma 

questão estatutária, pois poderá participar da Assembléia o presidente, o vice-presidente ou 

outro representante da associação munido de procuração. 

 

Prosseguindo, o sr. Antonio C. Camargo aconselhou à FOB a montagem de uma enfermaria mais 

estruturada e com mais equipamentos para os freqüentadores do Campeonato Brasileiro e 

sugeriu que se fizesse uma parceria com a Unimed para disponibilizar uma ambulância no Centro 

de Eventos em troca de publicidade, como realizam em seus eventos na cidade de Itapetininga. 

O sr. Beraldi agradeceu a sugestão e informou que a FOB buscará viabilizar a situação. Em 

complemento o sr. Beraldi informou que o Dr. Humberto Scucato Madeira (AMAE/CMCP – BH) 

se comprometeu em disponibilizar um desfibrilador para o próximo Campeonato. 

O sr. Bigattão sugeriu à FOB que se fizesse um convenio com agências de viagens para facilitar a 

aquisição de pacotes de viagens para países que realizam os Campeonatos Mundiais – HN. O sr. 

Beraldi informou que a FOB não pode se responsabilizar pelo conteúdo oferecido pelas agências 

de viagem. 

Finalizando, o sr. Enio Medeiros congratulou os presentes pela participação e nada mais 

havendo tratar, foi encerrada a Assembléia. 

 

Itatiba, 05 de Julho de 2010. 

Mario Henrique Simões 

Secretário da Assembléia 

Enio Medeiros Cunha 

Presidente da Assembléia 


