
No dia 19 de Fevereiro de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 03 de Fevereiro de 2011, os srs. diretores da FOB. A 

reunião teve início às 9:30h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Posse do Diretor de 

Informática; 2 – Campeonato Brasileiro 2011 – 1ª e 2ª etapas; 3 –  Assuntos da Diretoria 

Administrativa; 4 – Assuntos da Diretoria Técnica; 5 – Assuntos Gerais. 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz F.F. Beraldi, que agradeceu a presença de 

todos os participantes e solicitou a mim, Alexandre Assis Pereira, para secretariar a mesma. Em 

seguida, o sr. Beraldi solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na ata anterior 

que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata.Em seguida o  Sr. Luiz F.F. 

Beraldi,pediu 1 minuto de silencio em memória do  Sr Francisco Saragoça.O Sr  Beraldi,pede para 

que escrevam depoimentos sobre o Sr Saragoça, afim de serem publicados em matéria na 

revista Brasil Ornitológico. 

Partindo para o 1º item da ordem do dia, o Sr. Beraldi apresenta o Sr Marco Migliati,como novo 

diretor de informática.Sr Beraldi da boas vindas a posse ao novo diretor,e relata o empenho do 

mesmo no programa de gerenciamento dos campeonatos. 

O Sr Marco Migliati agradece, e diz que o programa esta em fase final. 

Iniciou-se o 2º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011 – 1ª e 2ª etapas. Com a 

palavra, o Sr. Guido Nardi Neto,diz que aproveitara a realização do curso de canaricultura e a 

presença de representantes de clubes ,para divulgação dos cartazes. 

Sr Guido relata que segundo sua listagem de conferência,esta tudo pronto para a 1ª etapa.Sr 

Guido informou ainda que o troféu esta sendo confeccionado em acrílico,e solicitou já uma 

amostra para o fornecedor. 

Sr João F Basile ,sugere que como brinde para os juízes ,algo útil como uma tesoura para 

anéis.Sobre esse assunto o Sr Guido relata que irá fazer uma para cada diretor,pois nem todo 

diretor é juiz. 

O Sr Guido ,aponta que fará o sorteio dos 4 estandes excedentes ,neste final de semana,sendo 

que há 8 clubes inscritos. 

O Sr Guido  ,informa  que esta contatando a Unimed ,para um suporte medico pra o 

evento,tendo possibilidade de uma UTI móvel.O Sr Gilson Tadeu Soares relata preocupação 

,com o pessoal qualificado para manutenção de uma UTI móvel. 

Após varias discussões sobre o assunto,o Sr Guido diz que tomara as devidas providencias,e 

cuidados. 

O Sr João F. Basile,acerca do cadastro no EDA e GTAs,pergunta sobre sócios que não se 

cadastrarem,como trarão seus pássaros no Campeonato Brasileiro? 

O Sr Guido reporta que não haverá possibilidade dos sócios trazerem seus pássaros caso não 

realizem o cadastro , pois o mesmo não se destina ao clube,ou seja ,cada criador tera que realizar 

seu cadastro para a emissão da GTA(guia de transporte animal),e ressalta que é uma norma 

federal,e será fiscalizada pelo IBAMA.O Sr Air Gadret informa que as diretrizes estão na IN 

56,que obriga a todos estados a executar a legislação. 

O Sr Antonio Fernando Burani, relata que fora interpelado por sócios,questionando não 

possuírem informação .O Sr Guido informa que esta informação encontra-se no site da FOB. 



João Basile demonstra preocupação pela conscientização dos sócios referente ao aasunto do 

cadastro,e sua importância para emissão da GTA para o Campeonato Brasileiro e outros 

regionais e abertos. 

O Sr Enio Cunha pergunta se a IN59 substituirá a portaria 93. 

O Sr Guido informa que ela não revoga a portaria 93, e que a Instrução Normativa 56 ,ha uma 

distribuição das aves em três anexos :A,B,C 

O Sr Guido relata  que no anexo C,encontram-se canarios ,manons,mandarins.E que irá fazer 

uma consulta ,se essas aves poderiam ser retiradas do anexo C antes da publicação. 

O Sr Aníbal S. Rolim informalmente fora comunicado que essas aves já haviam sido retiradas do 

anexo C. 

O Sr Guido informa que há uma reuniao agendada para discutir o assunto, assim como o  da 

realização da 1 etapa do Campeonato Brasileiro. 

O Sr Granzotto apresenta alguns pedidos referentes a Diretoria de Canto Clássico,sendo eles: 

uma placa de identificação no recinto de Canto Clássico,aumento na quantidade de 

estufas,confecção de 5 estantes conforme layout anexo,e auxilio financeiro para despesas e 

deslocamento de um juiz,sendo que a indenização paga pela OBJO seria insuficiente ,para 

cobertura dessas despesas desse juiz especifico. 

O Sr Beraldi informa que todos pedidos serão atendidos ,excetuando a indenização desse juiz 

pois não pode criar exceções,nem diferenciação. 

O Sr Gilson Tadeu Soares,pede para que seja revista a delimitação de  duzentos canários por 

sócio no Campeonato Brasileiro,e se não há possibilidade de eliminar essa regra. 

Sobre esse assunto o Sr João Basile,diz que a criação da regra tem como objetivo, a manutenção 

de uma tentativa de igualdade de competitividade de um grande criador em referencia a um 

pequeno. 

O Sr Beraldi ,relata que essa medida impede que o mega criador domine vários setores,e acaba 

estimulando o pequeno criador. 

Passando para o 3º item- Assuntos da Diretoria Administrativa,o Sr Rolim pede a palavra e 

questiona se com a mudança da IN,ha possibilidade da FOB,dar suficiente suporte de confecção 

de anéis? 

O Sr Beraldi explica que a Federação possui quatro máquinas,portanto suficiente , caso haja um 

aumento de pedidos para confecção de anéis do setor de exóticos. 

Passando para o 4º item- Assuntos da Área Técnica,o Sr João Basile informa que ocorreu uma 

reunião para revisão do Manual de Canários de Cor,e informa que há uma tentativa de alinhar 

nosso manual ,ao manual(sempre que isso for possível) da COM-HN. 

Relata também que  hoje ,se  iniciou o  Curso De Canaricultura,e que terá ainda mais dois 

módulos ,um em Março ,outro em Abril,com datas já definidas e informadas. 

Passando para o 5º item- Assuntos Gerais,o Sr Celso Ramalho com a palavra,pergunta sobre a 

participação da FOB no Campeonato Mundial do HS em Montevidéu. 



Sr Beraldi apresenta o e-mail do Sr Bernardo Williamson(Presidente da ACRU),que diz que 

entrada no Uruguai de Canários e alguns passeriformes,exceto psitacídeos e pombas, foi 

autorizada pra Brasil ,Chile e Argentina. E que aves do Peru e Europa, em virtude de gripe aviária 

e NewCastle estão negadas .Neste e-mail também ,solicita a presença do técnico  em fraudes do 

Brasil (Sr Canhaci). 

O Sr Gilson Soares,com a palavra,sugere que a sala de confecção de anéis possua o nome de 

Francisco Saragoça em homenagem.A Sra Estela ,sobre este assunto, sugere que não a sala, mas 

a Secretaria possua o nome do Saragoça. 

O Sr Gilson sugere que para facilitação aos pequenos clubes ,haja um parcelamento da anuidade 

dos clubes perante a FOB.O Sr Guido informa que é uma norma prevista no estatuto, que 

anuidade dos clubes tem que ser repassada para a FOB até 30 de Abril ou o primeiro pedido de 

anéis,. 

Com a palavra o Sr Marco Migliati,diz realizar acertos no site,e que em dois dias  será colocado 

a disposição.Relata ainda  um problema na criptografia do cadastro antigo, o que levou a um 

certo atraso.Informa ainda que o  site além do campeonato,terá seção para pedido de anéis e 

outras novidades ,como a realização tanto  on-line como off-line de campeonatos. 

O Sr Guido relata que acompanhou a confecção do programa,e que o mesmo atende tanto a 

realização de um regional pequeno,como a de um Campeonato Brasileiro, e que o clube será o 

único responsável pelo cadastro do sócio,possuindo para isso apenas uma senha.informa ainda 

que todo o domínio pertencerá a Federação Ornitológica do Brasil. 

O Sr Guido Nardi Neto,sobre o assunto envolvendo o Sr Roberto Rego,relatou que em  reunião 

com o antigo Diretor de Informática da FOB,o mesmo informou que o programa,o domínio, 

nunca seria de propriedade da FOB.E  que para a reunião no Rio de Janeiro,foi como 

representante da FOB, encontrar-se com o Diretor de Informática. 

O Sr Juvenal Perestrelo, sobre o assunto,acredita  ter havido um exagero,de uma pessoa 

esclarecida.E que pessoas físicas ofendidas,teem  6 meses para apresentar queixa.Perestrelo 

ainda aponta que as ofensas contra a FOB são de difamação, e que as pessoas ofendidas 

possuem o direito de se manifestar. 

O Sr Beraldi,explana que acerca do assunto,nunca negociou assuntos do Volosoft com o Sr 

Roberto Rego,e quem em nome da FOB negociou o assunto,foi o Sr Guido Nardi Neto. 

O Sr Beraldi relata que pessoalmente,pediu ao Sr Juvenal Perestrelo,que o representasse,e 

analisa o e-mail,e as medidas a serem tomadas. 

O Sr Beraldi informa que após analise do Sr Juvenal,o mesmo propôs 5 ações,sendo uma delas 

uma ação individual do Sr Beraldi,uma do Sr Guido Nardi Neto,uma de ação indenizatória pela 

difamação em nível nacional do Sr Guido,uma em nível internacional ,pela repercussão do Sr 

Beraldi 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Beraldi agradeceu a presença de todos e foi encerrada a 

reunião. 

 

Itatiba, 19 de Fevereiro de 2011 

Alexandre Assis Pereira –Vice Diretor Secretário 


