
No dia 07 de Agosto de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 21 de Julho 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 2010 – Análise e 

Prestação de contas; 2 – Campeonato Brasileiro 2011 – Cronograma e Regulamento; 3 – 

Assuntos da Diretoria Administrativa; 4 – Assuntos da Diretoria Técnica; 5 – 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. Em 

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

que se manifestassem. Não havendo correções, aprovou-se a ata. 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro – Análise e Prestação de contas, o 

sr. Beraldi repassou ao sr. João Basile as medalhas de juiz OMJ-HS dos srs. Marco Túlio de Barros 

Jr. e Rodrigo Folster Saldanha, aprovados no ano anterior, para que fossem entregues aos 

mesmos. Em seguida o sr. Beraldi apresentou prestação de contas referente às despesas 

decorrentes da visita da diretoria do COM-HN no Campeonato Brasileiro. O sr. Beraldi frisou que 

as despesas relativas à viagem foram pagas pela própria diretoria do COM-HN e que a FOB pagou 

somente as despesas de estadia desta diretoria. O sr. Beraldi ainda repassou 500 pesos 

referentes à venda de manuais de julgamento no Campeonato Mundial na Argentina. 

Prosseguindo, o sr. Beraldi entregou à sra. Maria Paula o artigo “Década de Progresso Contínuo” 

para que o mesmo fosse publicado na próxima edição do Brasil Ornitológico. O sr. Beraldi 

apresentou carta com pedido de demissão do sr. Orlando Henriques de Carvalho da diretoria do 

COM-HS e indicou o sr. Antonio C. Lemo para assumir o posto do sr. Orlando. Continuando, o sr. 

Beraldi solicitou autorização ao sr. João Basile para julgar nos campeonatos de 2010 de Reggio 

Emilia, Cessena e Pesaro e para atuar como coordenador de exposição nos campeonatos de 

Povoa de Varzin e Vicenza. 

Em seguida, foi feita a leitura e discussão para adequação do artigo de análise do Campeonato 

Brasileiro 2010 para que o mesmo fosse publicado. 

Com a palavra, o sr. Celso Ramalho informou que na recepção dos visitantes europeus, os 

mesmos disseram ter ficado deslumbrados com a estrutura do Campeonato, o julgamento e a 

qualidade das aves apresentadas. 

O sr. Guido Nardi apresentou os comentários da pesquisa de satisfação e sugestões realizados 

no Campeonato Brasileiro. O sr. Guido lembrou do excelente trabalho realizado pela equipe de 

veterinária da FOB, coordenada pela Dra. Ana Rita, que apresentou aos visitantes em francês e 

português um levantamento estatístico do controle veterinário realizado nos últimos 6 anos. 

Com relação a este levantamento, o sr. Guido apontou os problemas ocorridos nos olhos e patas 

das aves expostas e informou que uma das causas é ocasionada pelos poleiros, os quais serão 

revisados para os próximos campeonatos. Prosseguindo, o sr. Guido apresentou e detalhou as 

receitas e despesas do Campeonato Brasileiro de 2010 nas 1ª e 2ª etapas. 

Seguiu-se para o 2º item – Campeonato Brasileiro 2011 – Cronograma e Regulamento. O sr. 

Beraldi informou que em 2011, o Campeonato Mundial a ser realizado no Uruguai iniciará no 

dia 11 de Julho, assim o Campeonato Brasileiro 2011 – 2ª etapa deverá ser programado para ter 

encerramento no dia 10 de Julho. Desta maneira, o sr. Guido informou que será mantido o 

mesmo cronograma deste ano para as 2 etapas, somente com adequação das datas. 

Com relação à inscrição, foi aprovado o valor de R$ 8,00 por ave inscrita, tendo como sugestão 

que a partir de 2012 este valor seja indexado pelo IPCA. 



Para a venda de stands da 1ª etapa, o sr. Nilton sugeriu que os mesmos somente poderiam ser 

comprados para expor aves da 1ª etapa e ainda que o proprietário deveria concorrer com no 

mínimo 30 aves por segmento que está expondo nos stands. O sr. Aníbal Rolim propôs que o 

número de aves expostas para venda tenha que ser proporcional ao número de aves inscritas 

para participar do Campeonato e que seja obrigatório a inscrição antecipada das aves para 

venda. O sr. Celso Ramalho sugeriu seja feita uma combinação entre as duas propostas. 

Ficou decidido que para o Campeonato da 1ª etapa o valor do stand de vendas (16 gaiolas 

multiuso ou 20 gaiolas de canários de cor) será de R$ 200,00 e que para aquisição do stand o 

criador tenha no mínimo 50 aves participando do Campeonato. 

Para o Campeonato da 2ª etapa o sr. Beraldi apresentou 3 sugestões de modificação do 

regulamento. A primeira sugestão refere-se à aquisição da vaga para concorrer no Campeonato 

Brasileiro, eliminando-se a obrigatoriedade de que o canário que foi classificado no concurso 

regional seja o mesmo que concorrerá no Campeonato Brasileiro, permitindo que o mesmo 

possa ser substituído por outro canário do mesmo criador. A segunda é a da liberação da 

inscrição e exposição no campeonato do canário reserva dos quartetos, porém sem que o 

mesmo possa ser levado a julgamento. A última sugestão é a de aumentar para 20 aves o 

número mínimo para concorrer à eficiência. 

Após discussões e ponderações, as três sugestões apresentadas pelo sr. Beraldi foram aprovadas 

devendo as mesmas serem redigidas no regulamento do próximo campeonato com o adendo 

que de no caso da vaga adquirida o clube tenha a possibilidade de concorrer com o 3º, 4º ou 5º 

colocados no concurso regional em caso de desistência de concorrer dos criadores que 

classificaram seus canários em 1º ou 2º lugares. 

Em razão da extensão da reunião e para atender aos criadores de psitacídeos, o sr. Beraldi 

informou que o 5º item da ordem do dia – Assuntos Gerais seria adiantado. Os criadores de 

psitacídeos solicitaram à diretoria da FOB maiores informações no que se refere às ações da FOB 

junto ao IBAMA / MAPA para solução do problema da legislação sobre a lista de aves domésticas 

a qual não constam os agapornis, psitacídeos e exóticos, já que o IBAMA está utilizando desta 

lista para apreender e multar os criadores. Em resposta o sr. Guido esclareceu e expôs que a 

FOB já trabalha nesta questão há mais de 10 anos, com reuniões freqüentes com as diversas 

diretorias que já passaram pelo IBAMA e MAPA e que recentemente a FOB contratou um 

advogado na cidade de Brasília/DF para assessorar o Sr. Ayr junto ao IBAMA/MAPA, para tratar 

exclusivamente desse assunto. O sr. Guido complementou informando que não se resolve este 

caso pressionando as Instituições e que a FOB tem um bom relacionamento com o MAPA e 

IBAMA 

Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que o sr. Guido será o coordenador do próximo 

Campeonato Brasileiro. Com relação aos stands de venda, o sr. Beraldi sugeriu que somente 

seria realizada a venda de cessão de espaço por 1 ano já que não havia conseguido apoio 

principalmente da Prefeitura de Itatiba para a possibilidade de se construir o novo pavilhão. O 

sr. Ivo Prado sugeriu que se tomassem as decisões sem depender dos órgãos públicos, sendo 

respondido que o sr. Guido já tentou a negociação de compra do terreno por inúmeras vezes e 

não havia obtido sucesso. Desta maneira, foi decidido que a venda dos stands seria realizada 

para somente 1 ano no valor de R$ 2.000,00 com pagamento em até 5 parcelas. 

Em razão de a reunião estar excessivamente prolongada, decidiu-se pela suspensão da mesma 

para que fosse retomada na data de 28 de Agosto de 2010. 



Posteriormente ao encerramento, o sr. Beraldi agradeceu o trabalho exercido por toda diretoria 

e informou aos presentes que, em razão de compromissos pessoais e profissionais assumidos, 

justificando que não poderia estar presente nas próximas reuniões agendadas, até o mês de 

dezembro de 2010. e que, estatutariamente, nesse período de ausência, seria substituído 

interinamente pelo vice-presidente, o que foi aceito pela Diretoria. 

 

 

Itatiba, 07 de Agosto de 2010. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


