
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 08/02/2014 

  

 

No dia 08 de fevereiro de 2014, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 28 de janeiro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Início e apresentação; 2 – Leitura 

e aprovação das atas da reuniões anteriores; 3 – Campeonato Mundial de Bari; 4 – Apresentação 

e análise do projeto de área de vendas externa e futuro Pavilhão de Vendas; 5 - Plano de trabalho 

e considerações dos diretores; 6 - Assuntos do diretor Jurídico; 7 - Campeonato Brasileiro 1ª e 

2ª Etapas; 8 – Assuntos da Diretoria Administrativa; 9 – Assuntos da Diretoria Técnica; 10 – 

Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, que justificou a 

ausência dos senhores Mauro Queiroz Garcia, Jorge Pina, Ayr Gadret e Wilson Baggio e solicitou 

a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

Seguindo para o 1° item da ordem do dia – Início e apresentação, o sr. Beraldi lembrou que um 

dos objetivos desta reunião era que  cada diretor expusesse os planos e ou projetos da sua área 

para 2014, bem como os passos para obter os resultados esperados. Em seguida o sr. Beraldi 

recordou sobre as 4 linhas guia definidas para o triênio 2012/2015, informando que no ano de 

2013 foram produzidas mais de 750.000 anilhas sem que ocorresse atrasos na fabricação ou 

entrega, mantendo assim o alto padrão administrativo e técnico que fizeram com que a FOB seja 

o que ela é hoje. Sobre a expansão física da nossa área, o sr. Beraldi informou que o terreno 

finalmente foi comprado e pago após um período de 6 anos de tentativas de aquisição. Sobre o 

aumento da comunicação com todos os Associados, o sr. Beraldi lembrou que o novo sistema 

FOBNET já estava em funcionamento. 

 

Iniciando o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da atas das reuniões de 26/10/13 e 

07/12/13. Após a realização da leitura, o sr. Beraldi solicitou a todos que se tivessem alguma 

correção a fazer nas atas que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se as atas. 

 

Iniciou-se o 3° item - Campeonato Mundial Bari (IT). O sr. Beraldi informou que esteve presente 

com despesas próprias representando o Brasil nas reuniões da COM e neste Campeonato que 

contou com a participação de 3.369 expositores com 26.000 aves, entre elas 17.000 italianas e 

9.000 estrangeiras. O sr. Beraldi informou que o Centro de Eventos contava com um excelente 

salão onde as aves ficaram expostas e que o julgamento pôde ser realizado com luz natural. 

Prosseguindo, o sr. Beraldi destacou o grande número de patrocinadores do Campeonato, que 

além de auxiliar nas despesas do mesmo, favoreceram a confecção de diversos brindes que 

foram oferecidos aos participantes. 

 



Com a palavra o sr. João Basile informou que também esteve presente no Campeonato. O sr. 

Basile informou que não julgou, porém analisando o resultado do julgamento, concluiu que o 

método de julgamento adotado no Brasil (por comparação) é mais adequado e menos passível 

de erros. 

 

Partindo para o 4° item da ordem do dia - Apresentação e análise do projeto de área de vendas 

externa e futuro Pavilhão de Vendas, o sr. Beraldi salientou que com a viabilização da construção 

da área de vendas, a FOB poderá oferecer ao pequeno criador a oportunidade de vender suas 

aves no Centro de Eventos durante a realização dos Campeonatos Brasileiros. O sr. Beraldi expôs 

aos diretores 2 opções para construção do novo pavilhão de vendas, sendo que um projeto é de 

se instalar no novo pavilhão de vendas os stands comerciais, disponibilizando-se uma área maior 

para cada um e ao centro do pavilhão a locação de mesas para os criadores. O outro projeto 

contempla a construção do pavilhão em 2 pavimentos, sendo que o nível inferior seria utilizado 

como estacionamento. O sr. Beraldi complementou que o 1° projeto apresentado somente será 

viável se for adquirida mais área e que as propostas serão apresentadas aos presidentes de clube 

e criadores durante a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de 2014. 

 

Seguiu-se para o 5° item da ordem do dia - Plano de trabalho e considerações dos diretores. O 

sr. Antonio De Lucca, informou que vem trabalhando no projeto de declaração de Utilidade 

Pública Estadual e que o mesmo encontra-se em fase final de aprovação. O sr. Juvenal Perestrelo 

alertou aos diretores sobre a observância ao estatuto da Federação. O sr. Severino informou 

sobre a manutenção do Curso de Canaricultura, que este ano será realizado na cidade de Campo 

Largo (PR) e na busca por artigos relacionados ao segmento canários de cor para que seja 

publicado ao menos 1 artigo por edição da Brasil Ornitológico. O sr. Antonio C. Lemo sugeriu 

uma homenagem ao sr. José Luiz Castro e Silva com a criação de um troféu com seu nome que 

seria destinado ao melhor canário de porte do Campeonato Brasileiro. Em resposta o sr. Beraldi 

elogiou a atitude e lembrou que a homenagem é justa, porém realizar a escolha de um "Best in 

Show" no Campeonato Brasileiro é complexa, sugerindo que seja feita somente por um ano. 

Complementando o sr. Beraldi propôs que a homenagem seja feita durante a festa de entrega 

de prêmios do Campeonato Brasileiro, como já vem acontecendo regularmente nos últimos 

anos. Prosseguindo, o sr. Lemo sugeriu que sejam retomadas as "fichas projeto", que 

proporcionam maior agilidade na implantação das propostas dos diretores, informou que os 

manuais de julgamento estão em confecção e que até o mês de março estarão concluídos e 

sobre a Brasil Ornitológico alertou sobre a mudança do sistema de devolução garantida dos 

Correios, que não permitirá mais ter informação de quem não recebeu correspondência, assim 

sugeriu a atualização constante dos endereços dos criadores. 

 

Em seguida a sra. Maria Paula apresentou seu plano de trabalho para 2014, incluindo 

aprimoramento na divulgação de informações, sendo que a diretoria de informática da FOB 

investiu em uma secretária com dedicação à internet para publicação de arquivos das revistas, 

anuário, anúncios e assuntos do FOB em Foco. A sra. Maria Paula informou que será iniciada a 

produção de ao menos duas entrevistas  por mês com presidentes de clubes de várias regiões 

do Brasil para serem publicadas nos meios de comunicação oficiais da FOB. Concluindo, a sra. 

Maria Paula sugeriu a contratação de um jornalista free-lance, que teria um custo aproximado 



de R$200,00 por matéria produzida e propôs a produção de um folder para iniciantes, com 

patrocínio e investimento na distribuição para as exposições dos clubes. 

 

O sr. Beraldi realizou a leitura do plano de trabalho enviado pelo sr. Mauro Garcia no qual 

informa que o Manual de Julgamento de exóticos está 80% elaborado com previsão de 

conclusão para o final do mês de Março, a atualização da nomenclatura de exóticos para 

publicação na BO 94, o gerenciamento técnico do segmento de exóticos na 1ª etapa do 

Campeonato Brasileiro e a publicação de 2 artigos por edição da Brasil Ornitológico (1 original e 

1 traduzido) no segmento de exóticos. 

 

Prosseguindo, o sr. Giovanni Mura informou sobre a manutenção dos contatos com os criadores 

. O sr. Valdir Bacochina sugeriu reuniões trimestrais do conselho fiscal. A sra. Stella Ramalho 

informou que está buscando alternativas para manter o padrão das festas realizadas com a 

maior economia possível. O sr. Roberto Kobayashi se comprometeu em auxiliar a confecção de 

artigos para o segmento de canários de cor. O sr. Antonio Massaretto informou que pretende 

fazer o levantamento de todo patrimônio da FOB até a última reunião antes da 2ª etapa do 

Campeonato Brasileiro e propôs a criação de uma loja virtual da FOB. Em resposta o sr. Beraldi 

informou que atualmente não há estrutura adequada para se manter uma loja virtual e que o 

primeiro passo será a implantação de uma loja física durante o Campeonato Brasileiro. O sr. 

Marco Granzotto informou que tem trabalhado para regatar antigos criadores do segmento de 

canários de canto clássico e que a previsão para este ano é da participação de 300 canários no 

Campeonato Brasileiro, com primeira apresentação das classes Malinois e Timbrado. 

 

O sr. Gilson T. Soares reforçou seu apoio à diretoria jurídica no que se refere as alterações de 

regulamento. 

 

O sr. Wagner Canhaci informou que tem trabalhado constantemente no desenvolvimento do 

laboratório anti-fraudes para um aperfeiçoamento contínuo das técnicas de detecção. O sr. 

Wagner informou que dará continuidade ao projeto de criação de canários em um instituto de 

reabilitação de dependentes químicos, buscando relacionar a criação de canários como uma 

atividade de terapia ocupacional. 

 

O sr. Antonio Burani demonstrou sua preocupação com relação às questões de controle 

veterinário e lembrou que a responsabilidade da Dra. Ana Rita tem se tornado cada vez maior e 

que é necessário que os criadores estejam conscientes desta responsabilidade.  Sobre o assunto, 

o sr. Basile sugeriu que seja incluído no regulamento do Campeonato Brasileiro que toda ave 

que adoecer ficará sob responsabilidade do Departamento Veterinário da FOB. Prosseguindo, o 

sr. Burani informou que o projeto para confecção dos manuais de julgamento está sendo 

concluído, porém o governo somente aceita pedidos de incentivos a partir do mês de fevereiro, 

assim o projeto deverá ser retomado a partir do dia 15 deste mês. 

 



Iniciou-se o 6° item da ordem do dia - Assuntos do diretor jurídico. Com a palavra o sr. Juvenal 

Perestrelo reforçou a necessidade de se conscientizar os juízes, que como membros da OBJO, 

um organismo vinculado à FOB, os mesmos devem seguir as condutas e determinações da 

Federação. 

 

Prosseguindo o sr. Perestrelo questionou se a FOB está acompanhando os trabalhos junto ao 

IBAMA. Em resposta o sr. Guido Nardi informou que o IBAMA transferiu suas atribuições aos 

estados e que cada um esta procedendo de uma maneira diferente no que se refere ao 

cumprimento da legislação. 

 

O sr. Perestrelo informou que a FOB interpelará judicialmente o sr. Marcos Elizeu que em uma 

de suas postagens no site de relacionamento Facebook questionou a transparência da FOB com 

relação aos procedimentos de julgamento dos Campeonatos e balanço financeiro da entidade. 

 

Sobre o assunto, o sr. Gilson Soares sugeriu a criação do cargo de ouvidor da FOB. Foi indicado 

o nome do sr. Giovanni Mura que agradeceu a confiança e aceitou prontamente. 

 

Iniciando o 7° item da ordem do dia - Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas, o sr. Guido solicitou 

ao sr. João Basile que enviasse a composição da mistura fornecida às aves da 1ª etapa. O sr. 

Basile informou que solicitará aos diretores de cada segmento que enviem a composição e 

quantidade necessária. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que o jantar de entrega de premiação da 1ª etapa será 

realizado na Churrascaria Estância, restando ser negociado o valor a ser cobrado. 

 

O sr. Guido informou que a empresa Vetnil adquiriu um stand comercial para a 2ª etapa do 

Campeonato Brasileiro e que obteve junto a ela o fornecimento de 10.000 caixas de papelão 

para transporte das aves vendidas e a confecção de 300 camisas. O sr. Guido alertou que os 

gastos na realização do Campeonato Brasileiro 2014 deverão ser racionalizados para equilíbrio 

entre despesas e receitas. 

 

O sr. Guido informou que será preparada uma errata referente ao item 43.1 do regulamento do 

Campeonato Brasileiro, substituindo o termo "premiação" pelo termo ''medalhas'' e à correção 

da taxa de retirada antecipada de aves para R$10,00. 

 

Finalizando, o sr. Guido apresentou os modelos de troféu e medalha a serem confeccionados 

para o Campeonato Brasileiro para sugestões da diretoria. 

 



Partindo para o 8° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa, o sr. Guido 

informou que a FOB enviará correspondência e divulgará via site que a partir do dia 01 de abril 

deixará de fabricar anilhas abertas. 

 

O sr. Guido informou que no ano de 2013 foram fabricadas 749.345 anilhas e que não houve 

atraso na entrega de qualquer pedido. O sr. Guido complementou que no mês de janeiro foram 

fabricadas 36.478 anilhas. 

 

Em seguida foi definido o calendário de reuniões da diretoria do ano de 2014, como segue: 

 

08 de fevereiro, 22 de março, 24 de maio, 16 de agosto, 13 de setembro e 18 de outubro. 

 

Iniciou-se o 9° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Técnica. O sr. Basile informou que 

com o auxilio do sr. Celso Ramalho está providenciando a atualização do regimento da OBJO e 

sugeriu que o sr. Gilson Soares também auxilie nesta tarefa. 

 

O sr. Basile informou que será convocada eleição para o Conselho de Ética da OBJO a ser 

realizada durante a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro. 

 

Sobre a vinculação da OBJO à FOB, o sr. Basile disse entender esta questão hierárquica e que os 

assuntos internos da OBJO podem ser compartilhados com a diretoria, porém solicitou 

comprometimento dos diretores para que não divulguem os procedimentos decididos 

internamente. 

 

Finalizando, o sr. Basile solicitou que seja confeccionada a placa de identificação da sala da OBJO, 

a qual havia sido denominada "Sala Ênio Medeiros Cunha" em justa homenagem ao diretor 

falecido no ano de 2012. 

 

Seguindo para o 10° item da ordem do dia – Assuntos Gerais, não houve manifestações. 

 

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

reunião. 

 

  

 

 Itatiba, 08 de fevereiro de 2014. 



 

 Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


