federacaoob@uol.com.br
Federação Ornitológica do Brasil
11 4524 4403

Boletim FOB nº 31 – 9 de novembro de 2018
As atividades da Federação Ornitológica do Brasil na Esfera Normativa e Legislativa
A partir da composição de sua nova diretoria, a FOB tem atuado nas diversas áreas administrativas para proporcionar
as melhores condições e oportunidades a seus aliados.
Uma área de vital importância e de preocupação permanente dos criadores é a que se refere às questões legais da
criação amadora.
Grupo de trabalho
Sob a coordenação do diretor jurídico Fernando Teixeira foi criado um grupo de acompanhamento e atuação nos
assuntos relacionados às normas e legislações aplicadas pelos órgãos governamentais nas esferas Federal e
Estadual.
Conforme previsto em nosso plano de trabalho, a atuação deste grupo não está restrita somente aos contatos
políticos. Entendemos que o caminho político é o meio necessário para êxito em nossos pleitos, porém sem uma base
técnica, qualquer esforço será em vão. E é desta maneira que hoje estamos atuando, buscando apoios políticos
regionais e nacionais, embasados em argumentos técnicos.
PL Gaiola Zero
Recentemente o Projeto de Lei 3.264/2015 conhecido como “gaiola zero” voltou à discussão para ser votado na
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Legislativa. Diversas associações se
mobilizaram para que este projeto fosse retirado da pauta de votação e podemos dizer que tivemos participação efetiva
e fundamental nesta conquista. Por intermédio de nosso presidente do Conselho Deliberativo João Rocha
conseguimos contato próximo com a deputada federal Tereza Cristina da Costa Dias (DEM-MS), futura Ministra da
Agricultura do Governo Bolsonaro, que foi decisiva para a retirada da pauta de votação deste PL.
Câmara Setorial PET
A FOB em 2017, por intermédio de Aníbal S. Rolim passou a fazer parte da Câmara Setorial Pet, um importante foro
que reúne representantes do governo e do setor privado para debater assuntos essenciais para o fortalecimento do
mercado de animais de estimação e auxiliar as entidades na condução das questões normativas e legislativas. A antiga
diretoria esteve ausente nas duas últimas reuniões realizadas, correndo o risco de perder esta cadeira.
No dia 8 de novembro ocorreu a última reunião do ano e a FOB esteve representada por Ayr Gadret e Luiz Fernando
Albuquerque, juntamente com a FOG – Federação Ornitológica Gaúcha, representada por Aníbal Rolim. Nesta reunião
juntamente com Sebastião Farias, presidente da Cobrap – Confederação Brasileira de Criadores de Pássaros Nativos,
tivemos a oportunidade de instaurar dentro da CSPet um comitê para aves, que trabalhará em conjunto para a defesa
dos interesses de nosso segmento junto à órgãos governamentais e Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Somar e conquistar
A FOB tem acompanhado e atuado ativamente em todos os assuntos relativos à normatização da criação de aves
domésticas e exóticas e é nosso compromisso buscar fornecer subsídios legais aos criadores em todas as regiões do
Brasil. Acreditamos que este trabalho somente terá êxito com o envolvimento e contribuição de todos. O momento é de
somarmos esforços para que a ornitologia amadora seja vitoriosa neste pleito.

