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INSTITUCIONAL
ELEIÇÕES
Dia 29 de setembro aconteceu a Assembleia de Representantes que elegeu o novo Presidente e Vice-presidente, 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da FOB para o triênio 2018 a 2021.
A chapa vencedora recebeu 127 votos contra 36, 2 votos nulos, 1 voto branco e mais 3 abstenções do presidente da 

assembleia João Batista Rocha, secretário Wilson Baggio Junior e de Juvenal F. Perestrelo, consultor jurídico. São os 
eleitos:

Presidente: Mario Henrique Simões
Vice-presidente Administrativo: Ubiratan Gross Alencastro

Conselho Deliberativo
João Batista da Rocha - Presidente
Charles Haertel
Eduardo Zeronhian
Jorge Luis Fróes Cardoso de Pina
Julio César Moreira
Luiz Fernando dos Reis Albuquerque

Conselho Fiscal — Efetivo
Takatsugu Kobayashi – Presidente
Paulo Viana
Renato Lucena

Conselho Fiscal – Suplente
Elton Hideki Miyazawa
Hélio Edson Fernandes
Lenilson Lemos da Silveira Santos

OBJO
A assembleia para eleição da lista tríplice com a indicação do presidente da OBJO – Ordem Brasileira de Juízes de 

Ornitologia, foi aberta por João Francisco Basile da Silva descrevendo as realizações mais importantes da Ordem 
durante sua última gestão: as edições atualizadas e inéditas dos manuais de julgamento de todos os segmentos 
difundidos pela FOB, o intercambio de juízes estrangeiros nos campeonatos nacionais, o grupo de juízes no WhatsApp.

Foi indicado para presidir a eleição Juvenal Ferreira Perestrelo.
Perestrelo ressaltou a codependência entre FOB e OBJO, pois a Federação não tem função sem a atuação de seu 

órgão técnico.
A pedido da assembleia a eleição foi por aclamação e elegeu Basile para seu terceiro mandato diante da OBJO.
Mario Henrique Simões, presidente da FOB, deu posse a João Basile e discursou: "Agradeço ao corpo de juízes que 

foi decisivo para a minha eleição e daqui pra frente vamos esquecer mágoas e desavenças o que aconteceu faz parte 
do passado, vamos todos juntos trabalhar pela Federação".

Basile agradeceu a conança e frisou: "A FOB e OBJO devem retomar o clima de harmonia e cooperação em que 
sempre coexistiram, opostamente aos acontecimentos das últimas semanas".
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