
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 14-07-2014 no salão nobre do Centro de 

Eventos Luiz F. F. Beraldi em Itatiba/SP. Às dezenove horas do horas do dia quatorze de julho de 

dois mil e quatorze, conforme convocação regulamentar, reuniram-se os Presidentes e 

representantes dos clubes filiados, cujas presenças estão registradas em relatório próprio. Com 

a palavra o Sr. Beraldi – Presidente da FOB solicitou à Assembleia que indicasse um 

representante de clube para a presidência. A mesma indicou o Sr. Eduardo Zeronhian para 

assumir a presidência dos trabalhos. Aceitando a indicação o Sr. Eduardo compôs a mesa, 

solicitando que eu, Antonio Fernando Burani, secretariasse os trabalhos. Em cumprimento à 

ordem do dia, passou a palavra ao Sr. Beraldi que discorreu sobre o item I da pauta. O Sr. Beraldi 

lembrou então à todos as 4 linhas guia para a gestão 2012-2015. Reafirmou as linhas de 

comportamento e atividades definidas e realizadas nesta sua gestão, ou seja: 1 – Manter o alto 

padrão administrativo e técnico que fizeram que a FOB  seja o que ela é hoje. 2 – Conseguir a 

expansão física da nossa área – desejo unânime de todos os associados. 3 – Aumentar a 

comunicação com todos os nossos associados (clubes e criadores). 4 – aumentar o número de 

criadores e em consequência a base da nossa pirâmide: ação indispensável dos clubes. Destacou 

o aperfeiçoamento da administração com as transformações, sobretudo, no FOB.NET. Citou 

nossos aplicativos, como os pedidos de anilhas, inscrições nos campeonatos, etc. Salientou que 

tem sido grande a preocupação com a comunicação dos nossos associados, razão pelo qual o 

“FOB em Foco” é um canal de interação que tem trazido excelentes resultados. Com relação à 

compra da área anexa ao pavilhão, destacou os detalhes da aquisição, com ênfase a forma como 

foram gerados os recursos para sua compra. Ressaltou como um dos itens do seu trabalho, a 

equipe, a busca do aumento da base de criadores incitando os clubes a desenvolverem novos 

formatos de divulgação, sobretudo junto às suas comunidades. Comentou sobre as edições 

atualizadas de todos os manuais que estão à disposição dos criadores. Nesse mesmo item 

solicitou a presença do Sr. Marco Migliati – Diretor de Informática para suas colocações no que 

destacou informações relevantes sobre os cadastros nos vários setores e estatísticas afins. 

Salientou que existem inúmeros problemas quanto à utilização do sistema. Há um relatório que 

será enviado a todos os clubes para orientação quanto aos procedimentos corretos. Item II – 

apreciação pela assembleia, do Balanço Anual e orçamento para 2014. O balanço anual, bem 

como o orçamento já tinham sido enviados no mês de junho à todos os clubes. A apresentação 

foi feita pelo Diretor Financeiro Sr. Antonio Valdemir de Lucca. O balanço já havia sido aprovado 

pelo Conselho Fiscal, dando-se ciência aos presentes do relatório aprovado e assinado. Após a 

apresentação do Balanço e orçamento foi franqueado para manifestação, não havendo 

quaisquer questionamentos. Item III – o Presidente da mesa solicitou aos presentes, que se 

manifestassem sobre o local para a realização do Campeonato de 2015. Não havendo 

manifestação, mais uma vez definiu-se que o campeonato será aqui na nossa sede. Item IV – 

Assuntos de Gerais. Com a palavra o Sr. Beraldi comentou sobre os estudos que estão sendo 

desenvolvidos por 3 empresas de pré-moldados, para construção da nova área de vendas. Pediu 

ao Sr. Felipe da Leonardi, que fizesse uma apresentação com as linhas gerais do projeto. Após a 

apresentação o Sr. Beraldi retornou a palavra, expondo as razões comerciais, técnicas e 

financeiras que envolvem a construção da nova área. Solicitou aos presentes que apresentassem 

suas sugestões, visando a suprir – por um determinado período o custeio da construção. No 

decorrer das manifestações houveram várias sugestões. Todas foram registradas para uma 

análise mais detalhada. Pedindo a palavra do Sr. Perestrelo, ponderou que dentro dos objetivos 

e a pauta da reunião, não caberia votação, porém a assembleia em atitude de confiança e 

expressa consideração, deram apoio irrestrito ao Sr. Beraldi para levar o projeto adiante. 

 



Nada mais a se discutir, encerrou-se a reunião às 21:40. Eu, secretário “ad hoc” assino a presente 

ata juntamente com o Sr. Presidente. Itatiba, quatorze de julho de 2014. 
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