
No dia 25 de Setembro de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 13 de Setembro de 2010, os srs. diretores da FOB. A 

reunião teve início às 09:00 hr. 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 da FOB, Guido Nardi Neto, que agradeceu a presença 

de todos os participantes e solicitou a mim, Alexandre Assis Pereira, para secretariar a mesma. 

Em seguida, o Sr. Guido Nardi neto solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na 

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

 

O Sr. Enio Cunha solicitou a palavra e disse que nada tinha para modificar nas atas das reuniões 

anteriores. Não havia comparecido a elas por estar de viagem ao exterior, conforme comunicado 

à Federação. Entretanto, gostaria de se manifestar com relação à sobretaxação dos anéis com 

diâmetro acima de 3,7mm, a fim de cobrir despesas com escritório de advocacia em Brasília. 

Agradeceu a sensibilidade do Vice-Presidente Administrativo ao aceitar a argumentação dos 

criadores de periquitos australianos pedindo isenção da sobretaxação, visto os POAs já estarem 

contemplados, como aves domésticas, pela Portaria 093, de 07 de julho de 1998, do Ibama. Em 

aparte, Guido Nardi disse que acatou e excluiu o segmento de POAs da sobretaxação, pois, além 

de constar da portaria, o número de anéis solicitado pelo segmento era muito pequeno, menos 

de 3.000 (três mil) anéis por ano. 

 

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

informou que na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro, o preço do conjunto do estande será de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Sendo que só poderão ser expostas aves anilhadas com anilha FOB, 

e só terão direito a compra de estande, o criador que expuser 50 ou mais aves no concurso. 

 

Relativo aos estandes da 2º etapa, o Sr Guido informou que ainda temos quatro estandes para 

serem sorteados e  informa que existe uma relação de cento e três nomes catalogados com 

intenção de participar do sorteio. 

 

Após discussão, ficou resolvido o envio de correspondência aos clubes comunicando o sorteio 

dos estandes no dia 04/12/2010. 

 

O Sr Guido Nardi Neto informa que as alterações na nomenclatura de Agapornis ainda não foram 

publicadas como matéria técnica na revista Brasil Ornitológico, necessitando ainda ser aprovado 

nas diretorias da OBJO e da FOB. 

 

Passando a palavra para o Sr. Antonio Carlos Lemo, o mesmo sugeriu que fosse montado um 

acervo em notebook, a ser colocado durante as reuniões, com o propósito de  deixar disponíveis, 



atas anteriores e diretrizes das ultimas reuniões,uma espécie de back-up  dos assuntos 

discutidos. Sugestão acatada pela diretoria. 

 

O Sr Antonio Carlos Lemo, apresentou a arte de alguns logos para apreciação da diretoria e 

escolha relativos ao Campeonato Brasileiro 1º e 2º fase. 

 

Após discussões sobre a arte dos Logos, foi decidido que a base seria a mesma, mas haveria uma 

alteração do desenho, com o propósito diferenciar a 1º da 2º etapa,como estratégia de 

marketing  das duas etapas. 

 

Passando para o 2º item Assuntos da Diretoria Administrativa, o Sr Guido Nardi Neto, relata o 

trabalho que está sendo executado para o desenvolvimento de um programa de gerenciamento 

de campeonatos pertencentes a FOB, já pra a 1º etapa de 2011. 

 

Iniciando o 3º item, assuntos da Diretoria Técnica,,o Sr João Basile pede ao diretores dos 

segmentos  de Psitacídeos, Exóticos, Periquitos Australianos e Agapornis que apresentem a 

nomenclatura dos respectivos segmentos  para divulgação no site da OBJO.   

 

João Basile informa uma pequena alteração da taxa de convocação de juízes, de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) para R$ 30,00 (trinta reais), sendo a mesma aprovada pela diretoria da FOB. 

 

O Sr João Francisco Basile da Silva a respeito do Curso de Canaricultura, confirmado para 

2011,ressalta pequenas alterações, entre elas a supressão da aula de genética e indicação de 

literatura para a mesma. 

 

O Sr Gilson Tadeu Soares indaga sobre a atualização do Regimento  da Ordem Brasileira dos 

Juízes de Ornitologia (OBJO).O Sr João  F. Basile informa que este trabalho deverá ser feito 

proximamente e consultou o diretor jurídico Sr. Juvenal  se essas alterações necessitariam serem 

registradas em cartório o que informou por ser um regimento interno , não haverá essa 

necessidade. 

 

Passando ao 4 º item,Assuntos Gerais,o Sr Gilson Tadeu Soares,expõe sobre a necessidade de 

contratar um suporte medico para o próximo Campeonato Brasileiro.O Sr Guido Nardi Neto 

informa que já estão sendo tomadas as providencias cabíveis. 

 

O Sr Ayr David Gadret, com pesar, pede para que conste em ata o falecimento em 10/08/2010 

do Sr Hugo Barbosa de Souza, juiz  FOG, oriundo de Pelotas, ex -Presidente do clube de Pelotas, 

e que muito colaborou com a FOB no passado. 



 

O Sr Ayr David Gadret comunicou que será realizada a 1º Reunião de trabalho no IBAMA, em 

Brasília, para o reconhecimento da relação das aves exóticas  estrangeiras existentes no Brasil  

como  domésticas. 

 

O Sr Antonio Carlos Lemo propôs a atualização do trabalho dos cinqüenta anos da FOB realizado 

pelo Sr Enio Cunha, para as festividades dos sessenta anos da FOB. E sobre esse assunto a Sra. 

Maria Stella Pretti Ramalho solicita o envio de artigos, fotos, etc. 

 

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

encerrada a reunião. 

 

 

Itatiba, 25 de Setembro de 2010. 

 

Alexandre Assis Pereira   

Vice Diretor  Secretário  

 

Guido Nardi Neto 

Vice  Presidente 


