
No dia 28 de Agosto de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 09 de Agosto de 2010, os srs. diretores da FOB para a continuação 

da reunião realizada em 07 de Agosto de 2010. A reunião teve início às 9:00h de acordo com a 

seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2011 – Cronograma e Regulamento; 2 – 

Assuntos da Diretoria Administrativa; 3 – Assuntos da Diretoria Técnica; 4 – Assuntos Gerais. 

A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente 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 seguida, o sr. Guido informou que o sr. Fioravante Carlos Polesi faria algumas 

considerações sobre a questão da compra do terreno para construção do novo pavilhão da FOB. 

O sr. Fioravante Carlos Polesi primeiramente agradeceu a oportunidade e esclareceu aos 

diretores sobre sua atuação no apoio à aquisição do terreno. O sr. Carlito também informou que 

não tem interesses comerciais no que se refere à compra do terreno e que a FOB ainda tem 

preferência de compra e negociação de pagamento da área em questão. 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011– Cronograma e 

Regulamento, o sr. Guido perguntou aos diretores se as alterações propostas para o 

Campeonato Brasileiro na última reunião seriam mantidas. O sr. Celso Ramalho julgou ser mais 

correto que a proposta sobre a aquisição de vaga de concurso de canários realizado pelo Clube 

para concorrer no Campeonato Brasileiro fosse primeiramente aprovada pela OBJO, já que esta 

é uma questão mais técnica do que administrativa. O sr. João Basile concordou com a sugestão 

do sr. Celso e informou que esta questão será debatida pelo corpo de juízes da OBJO. para ser 

ou não aprovada. Sendo assim, o sr. Guido informou que a proposta realizada em 07 de Agosto 

de 2010 foi revista e que, caso aprovada pela OBJO, passará pela aprovação da Diretoria e, se 

aprovada, entrará em vigor a partir do Campeonato Brasileiro de 2012. O sr. Antonio C. Lemo 

informou que com relação à venda de stands para a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro, havia 

sido informado pelo Sr.Beraldi na Assembléia de Representantes que os mesmos seriam 

concedidos por 3 anos com possibilidade de pagamento em até dez parcelas e não somente por 

1 ano, como proposto na reunião de 07/08/2010. O sr. Guido consultou a diretoria e foi decidido 

que a venda de stands será para um período de 3 anos, conforme informado pelo Sr.Beraldi na 

Assembleia de 05/07/2010. Com a palavra, o sr. Aníbal Rolim sugeriu que no segmento de 

exóticos as aves possam concorrer por 2 anos, já que as aves deste segmento demoram para se 

“aprontar” (atingir plumagem de ave adulta) O sr. Carlos Eduardo Cava sugeriu que a 

metodologia de cálculo para eficiência do segmento de agapornis seja a mesma que a utilizada 

nos segmentos de psitacídeos e exóticos. O sr. Juvenal Perestrelo solicitou desmembrar os 

grupos de calopsitas e katarinas da maneira como estava anteriormente desmembrados, para a 

premiação desses grupos. As 3 propostas foram aprovadas pela diretoria. 

Com relação aos segmentos da 2ª etapa o sr. Antonio C. Lemo informou que já foram inseridas 

na nomenclatura as novas raças de canário de porte. Prosseguindo, o sr. Lemo sugeriu que os 

canários da raça Arlequim Português concorressem separados os machos das fêmeas, já que os 

mesmos são mosaicos e existe o dimorfismo sexual. A sugestão foi aceita pelo sr. João Basile e 

aprovado pela Diretoria. O sr. Lemo questionou também sobre a mudança das classes da raça 

Topete Alemão, conforme publicado na Brasil Ornitológico nº 76. O sr. Basile informou que a 

proposta foi aprovada na reunião técnica da OBJO e que esta mudança poderia ser discutida 

posteriormente. 

O sr. Lemo informou que na reunião de apresentação da mutação Urucum foram apresentados 

Lizards Canela e que o sr. Beraldi informou que como maneira de incentivo poderia abrir um 

código na nomenclatura para que a raça pudesse concorrer, porém sem ter direito à premiação. 



Em resposta o sr. Guido informou que já é previsto no Volosoft a inclusão de outras cores ou 

raças. 

Ainda com relação ao regulamento do Campeonato Brasileiro, a sra. Maria Paula Lemo 

apresentou uma proposta para um novo regulamento do concurso de revistas. A sra. Maria 

Paula informou que basicamente o regulamento anterior foi complementado. O sr. Guido 

concordou com a proposta, porém discordou com relação ao aumento do valor da premiação. 

Desta maneira, foi aprovado o novo regulamento mantendo-se o valor da premiação. 

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

apresentou correspondência em que a SJCO (Jaraguá do Sul) se manifestou e esclareceu os fatos 

relativos às informações inverídicas publicadas no folder de promoção de seu campeonato 

realizado em Junho de 2010, as quais foram questionadas pela FOB. O sr. Juvenal Perestrelo 

ponderou que,como houve retratação expressa por parte da associação, não havendo 

necessidade de outras medidas a serem tomadas pela FOB. 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que a Receita Federal excluiu o CNPJ de uma série de 

associações em razão da falta de declaração do IR, endereço, etc. e questionou se a FOB deveria 

comunicar os clubes e qual providência tomar. O sr. Perestrelo argumentou que cada clube é 

responsável pela atualização de sua documentação e que caberia à FOB somente enviar 

correspondência comunicando o fato. 

O sr. Guido informou que a festa de confraternização de final de ano será realizada no dia 04 de 

Dezembro e que o valor do convite será de R$ 20,00 (vinte reais). 

O sr. Guido apresentou à diretoria o pedido de filiação da ACPL (Associação dos Criadores de 

Pássaros de Leme) e informou que toda documentação necessária estava de acordo. Assim, foi 

aprovada a filiação da ACPL. 

Finalizando o 2º item, o sr. Guido informou que no dia 01 de Setembro se reuniria com o sr. 

Prefeito de Itatiba para tratar das questões relativas à compra do terreno e também para discutir 

a cessão do Centro de Eventos para realização de exposição de cães a ser realizada no mês de 

Novembro. 

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

João Basile solicitou aos diretores dos segmentos da 1ª etapa que enviassem nomenclatura 

atualizada para constar no site da OBJO. O sr. Basile complementou que o site já está em 

operação e que com relação aos segmentos de canários de cor e porte estão ocorrendo 

discussões de alto nível que contribuem na atualização e aprimoramento de conceitos que antes 

somente eram discutidos nas reuniões técnicas. O sr. Basile informou que o novo Manual de 

Julgamento de Canários de Cor necessita de formatação dos textos e escolha das fotos para que 

possa ser publicado. O sr. Antonio C. Lemo informou que para a realização do curso de 

canaricultura 2011 será necessário a instalação de equipamentos de ar condicionado nas salas, 

pois a maior parte das reclamações com relação ao curso foram referentes ao desconforto 

térmico. 

Partindo para o 4º item da ordem do dia – Assuntos Gerais, o sr. Celso Ramalho comunicou o 

falecimento do sr. Jacques Vielliard, pesquisador do som das aves e grande incentivador da 

ornitologia. O sr. Celso ainda informou que em homenagem ao sr. Seraphim Ribeiro, ex-

presidente da FOB e um dos idealizadores da construção do Centro de Eventos, a sala de 

reuniões da FOB no Parque da Água Branca recebeu seu nome, porém a mesma foi desativada 



e entendia ser justo que a sala de reuniões do Centro de Eventos Luiz Fernando Fachini Beraldi 

recebesse o nome do sr. Seraphim Ribeiro. A sugestão foi aceita por unanimidade da Diretoria 

e será confeccionada uma placa para identificação da sala. 

Prosseguindo, o sr. Celso Ramalho fez a leitura da carta enviada pelo sr. Salvatore Cirmi, 

presidente do COM-HN ao Sr. Beraldi, agradecendo a recepção e elogiando a estrutura da FOB 

e o campeonato realizado no mês de Julho. 

Em seguida o sr. Ivo Prado apresentou novas “artes gráficas para o logotipo do Campeonato 

Brasileiro 2011. O sr. Ivo lembrou que este é apenas um trabalho inicial e ainda destacou a 

dificuldade de se vincular o logo com o troféu. 

O sr. Antonio C. Lemo solicitou que fosse enviada correspondência ao clube solicitando que 

fosse feita advertência ao sr. Everson A. Gonçalves, pois o mesmo o desacatou no julgamento 

do Campeonato Brasileiro por ter tido uma ave sua desclassificada. 

O sr. Nilton Rodrigues questionou sobre a situação do Manual de Julgamento de Psitacídeos. O 

sr. Juvenal informou que foi necessário realizar algumas alterações nas ilustrações do Manual 

porém o mesmo já está pronto para impressão. 

O sr. Guido Nardi informou que esteve reunido com o sr. Roberto Rego para discutir a questão 

do Volosoft. Nesta oportunidade o sr. Roberto Rego o informou que o software está à disposição 

da FOB pelo tempo que for necessário, porém, segundo ele “o mesmo nunca será de 

propriedade da Federação”. Desta maneira, foi consenso entre os diretores que a FOB deverá 

se mobilizar para resolver essa questão sobre os direitos do Volosoft e, como medida de 

prevenção, iniciar trabalhos para o desenvolvimento de um novo software. 

Com a palavra o sr. Ayr Gadret informou que foi realizada a primeira reunião com o IBAMA e o 

Ministério da Agricultura após a FOB ter contratado o Dr. Vicente Gomes da Silva, do Escritório 

de Advocacia MFF - Maia, Fusco e Furtado Advogados Associados, com endereço profissional no 

SHIS QI 17, Conj 15, Casa 5, Lago Sul, Brasília/DF, inscrito na OAB/DF sob o nº 4804, para executar 

acompanhamento junto ao IBAMA do processo Administrativo que visa alteração da Portaria 

93, para inclusão de passeriformes exóticos em seu anexo 01. O sr. Ayr disse ter conseguido 

alguns progressos e notou que as diretorias do MAPA e do IBAMA estão dispostas a resolver as 

questões relativas aos segmentos da Ornitologia da FOB. O sr. Ayr informou que na 2ª quinzena 

de Setembro participará de nova reunião com as diretorias do IBAMA e do MAPA a qual contará 

também com a presença do Dr. Vicente e um ornitólogo representante do IBAMA. Para esta 

reunião, o sr. Ayr informou que está preparando em conjunto com o Dr. Vicente um trabalho a 

ser apresentado aos membros do Governo. 

Complementando, o sr. Guido informou que pela Instrução Normativa nº 56, alterada pela nº 

59, todo criador deverá se cadastrar no Escritório de DEFESA Agropecuária (EDA) ou órgão 

competente até o dia 10 de Dezembro de 2010. Nesta Instrução Normativa existe uma série de 

exigências que praticamente nenhum criador consegue atender. O sr. Guido informou que a 

FOB, apresentará parecer, ofício, solicitação, no sentido de esclarecer e informar a 

desvinculação dos segmentos à I.N. mencionada e que assim que obtiver uma resposta do EDA, 

orientará os criadores. 

O sr. Aníbal informou que na ocasião da sua presença, quando da diretoria do IBAMA no RS, 

tomou iniciativa como representante da Federação Gaúcha para discutir as questões relativas 

aos segmentos da FOB e solicitou à diretoria da FOB para poder participar juntamente com o sr. 



Ayr das reuniões em Brasília. O sr. Guido respondeu que o único representante oficialmente 

autorizado pela FOB em Brasília é o sr. Ayr Gadret, porém agradeceu a colaboração do sr. Aníbal. 

Finalizando, a sra. Stella Ramalho parabenizou o sr. Guido pela condução dinâmica e objetiva da 

reunião. 

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

reunião. 

 

 

Itatiba, 28 de Agosto de 2010. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Guido Nardi Neto – Vice-Presidente Administrativo 


