
 Aos quatro (04) de julho de 2011, às 18h30min, no Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi, clubes 

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

Assembléia Geral Ordinária, cuja convocação foi encaminhada aos sócios pleno em gozo dos 

direitos sociais, que anexada, passa a fazer parte da presente ata, bem como a lista de sócios 

presentes. A Assembléia foi aberta pelo presidente da FOB, Luiz F. F. 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, Antonio 

Valdemir de Lucca – Diretor Financeiro e Ivo Prado – Presidente do Conselho Fiscal. A seguir 

convidou o Sr. Élcio Guimarães Paulinelli, presidente do CMCP -  Clube Mineiro de Criadores de 

Pássaros, para secretariá-la. Passando ao primeiro assunto da pauta, o Sr. Presidente da AGO 

passou a palavra ao Sr. Beraldi que solicitou um minuto de silêncio em memória dos Srs. 

Francisco Saragoça e Orlando Henriques de Carvalho. Após, o Sr. Beraldi iniciou o seu 

pronunciamento que pode ser assim sintetizado: 1) que, como é de conhecimento de todos, o 

principal objetivo da atual gestão é a aquisição do terreno ao lado do da FOB e a construção de 

pavilhão específico para os stands de venda. Que, há mais de dois anos, estão elaborados e pré-

orçados 2 projetos. Que, apesar dos esforços junto ao proprietário do terreno e a Prefeitura 

Municipal de Itatiba, a aquisição ainda não foi possível, sendo que o Sr. Guido deu detalhes 

adicionais sobre o assunto. O Sr. Beraldi concluiu dizendo que gostaria de ter a compra do 

terreno concluída em agosto para iniciar a construção do novo pavilhão para melhor acolher o 

“Mundial de 2012”. 2) A seguir o Sr. Beraldi falou sobre a IN 03 do IBAMA, editada em 1º de abril 

de 2011, de extrema importância para a Ornitologia Brasileira, que dará a proteção aos criadores 

de aves exóticas (estrangeiras e já fixadas em criatórios brasileiros). Falou dos trabalhos do Sr. 

Ayr Gadret junto ao Instituto e da colaboração do Sr. Cesar Abraham, para os quais pediu uma 

salva de palmas. Salientou a importância da contratação do Dr. Vicente Gomes da Silva e que 

permitiu a edição da instrução normativa. 3) A seguir falou da importância da criação do 

programa de informática da FOB, que irá gerenciar os campeonatos brasileiros e dos clubes. 

Ressaltou os comentários elogiosos que tem recebido sobre o programa e solicitou uma salva 

de palmas para o Sr. Marco Migliati – Diretor de Informática da Instituição. Com o auxílio do Sr. 

Guido Nardi, contou um pouco da história da ruptura com o criador do programa anteriormente 

usado. 4) Prosseguindo falou de alguns progressos materiais da Federação, tais como: mudança 

do telhado da área de julgamento, compra de 70 mesas e 140 cadeiras para apoio aos criadores, 

compra de 3 “laptops” já que os antigos (doados pela Michelin) estão no fim da vida útil. 5) Que 

por sugestão do Sr. Antonio Fernando Burani, Assessor da Presidência, contratou assessoria de 

imprensa, através da firma OS2, que está dando excelentes resultados. Interrompeu sua fala, 

para que a Sra. Thais da Silveira, Diretora executiva da OS2, discorresse sobre os trabalhos de 

divulgação da FOB e seus eventos. Após apresentação, a Sra. Thais foi entusiasticamente 

aplaudida. 6) Na área técnica ressaltou A) curso de formação de juízes e criadores, já em sua 

terceira edição, com 91 participantes. B) Falou de cursos a serem realizados fora do nosso Centro 

de Eventos. C) Participação Brasileira no encontro mundial de “experts em canário de cor”, 

realizado em Paris, onde o Brasil foi por ele representado e por João Basile. Salientou que a sua 

participação pessoal foi sem ônus para a Federação. D) Dos trabalhos que estão sendo 

efetivados para a realização do “mundial de canários de cor”. E) elaboração de manual de 

psitacídeos, já concluído e pronto para edição de autoria do Sr. Juvenal Perestrello. F) Trabalhos 

e providencias para o reconhecimento oficial da mutação urucum.  G) Que continuaremos a 

incrementar o intercambio internacional e que recebemos o juiz espanhol Manuel Ramón Sanz 



Jimenez (que pagou sua passagem) e do juiz peruano Hector Cornejo Fava, em formação para 

OMJ-HS. H) Falou do trabalho desenvolvido pelo Sr. Ayr, que, com seu suporte pessoal e do Vice-

Presidente Administrativo, para levar os canários brasileiros para o “Mundial do Uruguai - 2011”. 

G) o Sr. Beraldi finalizou com duas novidades: a Festa Junina a ser realizada amanhã, 05 de julho 

e a Feira Permanente a ser realizada em Agosto e Setembro de 2011, a fim de que os criadores 

possam vender suas aves excedentes. Passando ao item 2 da Pauta de Convocação, o Sr. 

Presidente da AGO, solicitou que o Sr. Antonio Valdemir de Lucca, apresentasse o balanço anual 

encerrado em 31 de dezembro 2010, previsão orçamentária de 2011 e 2012. O Sr. Valdemir 

iniciou sua fala, lendo o parecer do Conselho Fiscal que (anexado) passa a fazer parte da 

presente ata. A seguir falou do orçamento de 2011 e 2012, sendo que os demonstrativos 

correspondentes, foram enviados aos sócios da Federação e igualmente anexados a presente 

ata. Após a fala do Sr. Valdemir, o Sr. Presidente da AGO colocou os assuntos em discussão. 

Como não houve qualquer dúvida sobre a documentação apresentada, foram colocadas a votos 

e aprovados com unanimidade. Passando ao item 3 da pauta, o Sr. Presidente da AGO indagou 

ao Sr. Presidente da FOB se abriria mão de promover o “ Brasileiro de 2012”. O Sr. Beraldi em 

função do “Mundial de 2012” ser realizado no Brasil, disse que seria interessante realizá-lo no 

CE, não havendo nenhuma manifestação contrária ficou decidido pelo CE. Passando ao 4º item 

da pauta, o Sr. Presidente da AGO franqueou a palavra aos participantes. Várias manifestações 

foram registradas, todas envolvendo a IN 03. Os questionamentos foram respondidos pelos 

senhores Beraldi, Guido, Ayr e Perestrello e as conclusões podem ser assim sintetizadas: a) com 

relação à anilhas abertas a serem fornecidas pela FOB, a fim de que os criadores legalizem suas 

aves exóticas, a FOB (há cerca de dois meses) entregou pessoalmente em reunião específica em 

Brasília modelos de anilhas abertas, para a homologação do IBAMA. Entretanto, até a presente 

data, não houve qualquer manifestação do Instituto. B) com relação as aves anilhadas com anel 

fechado da Federação, elas estão automaticamente legalizadas. C) O IBAMA, na IN 03 estipulou 

que no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) colocaria em funcionamento, sistema 

operacional para que os clubes e criadores se cadastrem no instituto. D) Que, se o IBAMA não 

cumprir o prazo, certamente os prazos para registro deverão ser ampliados e que, em princípio, 

as aves exóticas deverão ser cadastradas e legalizadas até o dia 31 de dezembro de 2011. Após 

tal data, elas deverão ser devidamente anilhadas com anel fechado inviolável e fornecidos pela 

Federação. Não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Presidente da AGO agradeceu a honra 

de ter presidido os trabalhos e encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata que vai por mim 

assinada e pelo Sr. Presidente. 

  

 

Itatiba, 04 de julho de 2011. 


