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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se na sede da Federação 

Ornitológica do Brasil – FOB, sito à Avenida Luciano Consoline, 1500 – no bairro Beija-Flor na 

cidade de Itatiba/SP, a Assembleia Geral Ordinária, convocada conforme estatuto, para o fim 

único de eleger e empossar os membros da Diretoria para o triênio 2015-2018. A assembleia 

iniciou-se às 10:30h em segunda convocação com a presença de 53 representantes dos clubes 

filiados conforme lista de presença em anexo. Inicialmente o sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi 

saudou os presentes e solicitou que os representantes de clubes indicassem o presidente da 

assembleia. O indicado foi o Sr. Wilson Baggio Junior, que saudou os presentes e de imediato 

convidou os srs. Luiz Fernando Fachini Beraldi, Antonio Fernando Burani, João Francisco Basile 

da Silva, Antonio Celso Ramalho, Ivo Prado, Antonio Valdemir de Lucca e Juvenal Ferreira 

Perestrelo para compor a mesa e a mim, Cleiton Giovani Benetti para secretariá-lo. Em seguida 

passou a palavra para o presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, que fez uma 

explanação sobre os três anos de sua gestão. Entre as realizações citou: a reforma na área de 

julgamento, a participação efetiva da FOB nos dois últimos campeonatos mundiais do 

Hemisfério Sul, melhoria na fabricação das anilhas, o que possibilitou qualidade e agilidade na 

entrega, aquisição de duas mil gaiolas pintadas em epox, confecção de 20 carrinhos para puxada 

de gaiolas, construção de 192 m2 de área para abrigar a fabricação de anilhas e o serviço 

veterinário, investimento em um novo servidor de informática com a interligação de todas as 

áreas do prédio. Lançamento do novo site da OBJO com vastíssimo acervo fotográfico. Novo 

programa FOB.NET para pedido e acompanhamento das anilhas e revistas, mantivemos a feira 

de vendas após o nacional e introduzimos uma gestão informatizada que permite a todos 

consultar a distancia o que está na feira. Na área técnica, foi um período muito rico com os 

manuais de psitacídeos e exóticos, a revisão e relançamento dos manuais de cor, porte e POA´s. 

Realização de cursos de formação para juízes em Campina Grande/PB – Campo Largo /PR e 

Florianópolis/SC. Mantivemos intenso intercambio técnico com todos os países filiados à COM 

e participação em duas reuniões de experts em canários de cor realizados em Palaiseau, o que 

nos coloca nos países altamente atuantes na OMJ. Participação de maneira decisiva nos dois 

campeonatos mundiais realizados no HS (Chile e Argentina), trazendo para o Brasil o maior 

número de medalhas entre todos os países. Não nos descuidamos um minuto sequer do ponto 

vital que é o controle de fraudes eventuais durante o julgamento das aves. Nunca hesitamos na 

difícil tarefa de proteger os verdadeiros criadores amadores, o pequeno criador, aquele que dá 

vida a nossa atividade. E nesse sentido, concluímos uma proveitosa parceria com a Unicamp, 

que está nos dotando de meios nunca antes sonhados. Lançamos a tempo, a solicitação de 

reconhecimento do Mogno e fizemos tudo o que foi necessário para aceitação do pedido e a 

passagem da primeira fase. Ainda faltam duas. Chegamos ao final do mandato com um ponto 

culminante desse triênio que reputo extremante produtivo: a construção do novo pavilhão. 

Foram inúmeras horas de trabalho para chegar ao ponto que estamos hoje. Estamos certos de 

termos tomados as melhores decisões para que no momento certo essa obra monumental seja 

o novo orgulho do centro de eventos dos criadores brasileiros. 

 

O Sr. Wilson Baggio Junior deu sequencia frisando que a FOB é uma federação de todos os 

segmentos da ornitologia. Dando sequência fez a leitura da convocação para a Assembleia de 



eleição. Em seguida fez a leitura da chapa inscrita para concorrer a diretoria da FOB para o 

próximo triênio. O Sr. Wilson Baggio Junior, solicitou ao diretor jurídico Sr. Juvenal Ferreira 

Perestrelo se a assembleia estava apta para votação. O Sr. Juvenal Ferreira Perestrello informou 

que sim, são 53 representantes sendo, 36 presidentes e ou vice e 17 procurações devidamente 

certificadas. O Sr. Wilson Baggio Junior propôs que em virtude de existir somente uma chapa 

inscrita, que a mesma fosse feita por aclamação e assim ocorreu com unanimidade de todos os 

representantes. O Sr. Wilson Baggio Junior parabenizou a chapa eleita e passou a palavra para 

o presidente eleito para o próximo triênio 2015/2018. O Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi tomou 

a palavra e leu aos presentes proposta para sua próxima gestão dando ênfase a revisão dos 

manuais de julgamento, excelência na realização dos campeonatos, registro de uma nova 

mutação de canários, criação de uma equipe para conduzir os trabalhos em Brasília/DF para 

defender os interesses dos criadores de pássaros exóticos e trazendo os mesmos para a 

legalidade e lhes dando segurança para seguir criando seus pássaros. Foi levantada por um 

participante, a dificuldade de legalizar a criação de tarins da Venezuela no Estado de São Paulo. 

O Sr.  Luiz Fernando Fachini Beraldi informou que essa reivindicação será contemplada pela 

equipe que estará a frente desse desafio. O presidente da Federação Ornitológica Gaúcha, Sr. 

Rudimar Luis Thomé pediu a palavra e parabenizou o Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi pela 

recondução ao cargo e pelo trabalho realizado frente a FOB e informou que hoje a FOG está 

presente em Brasília/DF com uma cadeira na câmara pet defendendo os interesses dos criadores 

de exóticos. O Sr. Luz Fernando Fachini Beraldi citou a presença do presidente da Federação 

Catarinense – FOC, o Sr. Charles Haertel, que tomou a palavra e parabenizou o Sr. Luiz Fernando 

Fachini Beraldi, pela eleição e também comentou sobre a dificuldade de legalizar a criação de 

exóticos no seu estado. O Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, citou que no dia 30 de setembro 

encerram-se as vendas de stands, e que ela poderá ser reaberta mais para frente com um valor 

diferenciado, pois a preferência é dos criadores que compraram no prazo estipulado e 

colaboraram com o projeto de ampliação do centro de eventos. Após isso agradeceu a todos 

pela confiança depositada em seu nome. O Sr. Wilson Baggio Junior retomou a palavra e 

agradeceu a todos e não havendo manifestações, deu por encerrada a assembleia. 
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