
Aos quatro (04) de julho de 2011, às 18h00, no Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi, clubes filiados 

a FOB – Federação Ornitológica do Brasil, reuniram-se, em segunda convocação, para 

Assembléia Geral Extraordinária, cuja finalidade específica era a mudança da redação do Artigo 

4º do Estatuto da entidade. A convocação (feita nos moldes estatutários) e a proposta de nova 

redação foram encaminhadas aos sócios em pleno gozo dos direitos sociais. Anexadas, passam 

a fazer parte da presente ata, bem como a lista dos sócios presentes. A Assembléia foi aberta 

pelo presidente da FOB, Luiz Fernando Fachini Beraldi, que agradeceu a presença de todos e 

solicitou a indicação de sócio para presidir os trabalhos. Foi indicado o Sr. Enio Medeiros Cunha, 

representante da AMAE – Associação Mineira de Aves Exóticas, que, assumindo a presidência, 

convidou para compor a mesa, os seguintes senhores: Luiz F. F. Beraldi – Presidente da FOB, 

Guido Nardi Neto – Vice –Presidente Administrativo, João Francisco Basile da Silva – Vice-

Presidente Técnico, Juvenal Ferreira Perestrello – Diretor-Jurídico e Ivo Prado – Presidente do 

Conselho Fiscal. A seguir convidou o Sr. Élcio Guimarães Paulinelli, presidente do CMCP -  Clube 

Mineiro de Criadores de Passáros, para secretariá-la. A seguir, o Sr. Presidente colocou em 

discussão a redação proposta. A palavra foi solicitada pelo Sr. Wilmuth H. Adam, da SBO – 

Sociedade Brasiliense de Ornitologia, que sugeriu a mudança da palavra “cativeiro” (letra “b” da 

redação proposta), além de registrar erros ortográficos nela contidos. Após manifestação do Sr. 

Juvenal Ferreira Perestrello, Diretor Jurídico da FOB e de outros sócios, a letra “b” ficou: “b) 

contribuir para desenvolvimento da Ornitologia, aprimorando as espécies, suas mutações e 

combinações, mantidas em criatório, colaborando, sempre que possível, com os órgãos públicos 

na preservação e conservação das mesmas.” Submetida a votos, a redação modificada foi 

aprovada por unanimidade. Após correções ortográficas, foram mantidas as redações das 

demais letras. Novamente o Sr. Presidente franqueou a palavra. Como nenhum sócio se 

manifestou, agradeceu a honra de ter presidido os trabalhos e encerou a reunião, da qual lavrei 

a presente ata que vai por mim assinada e pelo Sr. Presidente. 

 

  

 

Itatiba, 04 de julho de 2011.  
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