
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 16/08/2014 

 

  

No dia 16 de agosto de 2014, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 04 de agosto, os srs. diretores da FOB. A reunião teve início às 

9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião 

anterior; 2 - Prestação de contas Campeonato Brasileiro 2014; 3 - Campeonato Brasileiro 2ª 

etapa 2014; 4 - Detalhamento do projeto de construção do novo pavilhão; 5 - Assuntos da 

diretoria administrativa; 6 - Assuntos da diretoria técnica; 7 - Assuntos gerais. 

 

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

mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

Iniciando o 1° item da ordem do dia – Leitura e aprovação das atas das reuniões de 08/02/2014 

e 22/03/2014. 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, aprovaram-se as 

atas. 

 

Iniciou-se o 3° item - Prestação de contas Campeonato Brasileiro 2014. O sr. Beraldi informou 

que a prestação de contas havia sido previamente enviada aos diretores via e-mail para que 

pudessem melhor analisar. O sr Beraldi informou que prevendo-se um investimento maciço para 

construção do novo pavilhão de vendas da FOB, o Campeonato Brasileiro 2014 apresentou um 

bom resultado financeiro. O sr. Mauro Queiroz questionou o motivo do não lançamento das 

receitas de aluguel de stands de venda no balanço financeiro. Em resposta o sr. Beraldi alegou 

que o motivo foi o de demonstrar que a realização de um Campeonato Brasileiro é superavitária 

sem a locação dos stands e complementou que o superavit foi obtido mesmo sem os patrocínios. 

 

Com a palavra o sr. Guido Nardi detalhou e explicou o balanço financeiro do Campeonato 2014 

e complementou que com a prestação apresentada pôde-se mostrar que é viável que 

associações realizem os Campeonatos Brasileiros sem prejuízos. 

 

Seguindo para o 3° item da ordem do dia - Campeonato Brasileiro 2ª etapa 2014, o sr. Beraldi 

solicitou que os diretores expusessem suas considerações e opiniões sobre o campeonato 

ocorrido. Com a palavra o sr. Antonio de Lucca informou que irá desenvolver outro sistema para 

retirada de aves de venda durante o Campeonato. Sobre o assunto o sr. Ayr Gadret sugeriu que 

seja inserido no próximo regulamento que as aves vendidas sejam retiradas obrigatoriamente 

até o sábado anterior ao encerramento já que muitos criadores compram as aves e para não 

pagar a taxa, postergam a retirada para o domingo, gerando transtornos na conferência da saída 

de aves do domingo. 



 

O sr. Juvenal Perestrelo informou que notou e também recebeu reclamação de criadores que a 

puxada e devolução de gaiolas para julgamento não foi satisfatória devido ao número reduzido 

da equipe destinada a esta tarefa. 

 

O sr. Severino Simões inicialmente parabenizou o sr. João Basile pela iniciativa de nomear mais 

um coordenador de julgamento no segmento canários de cor (sr. Eduardo Martins) o que 

possibilitou maior agilidade nos julgamentos. Complementando o sr. Severino informou que a 

higienização dos sanitários esteve muito deficiente. 

 

A sra Maria Paula destacou como pontos positivos o desenvolvimento do programa que permite 

trabalho off-line, o que possibilitou maior agilidade e facilitou a nomeação das fotos dos canários 

de concurso e a divulgação do evento, que mesmo não sendo possível a utilização dos contatos 

da assessoria de imprensa, foi realizada sem custos e muito bem sucedida. Sobre a divulgação, 

o sr. Burani destacou o auxílio da Clara Comunicações e sugeriu o envio de uma carta de 

agradecimento. Prosseguindo a sra. Maria Paula destacou como ponto negativo a sobrecarga de 

trabalho do sr. Marco Migliati durante a época de concursos o que torna o suporte na 

comunicação deficiente. Em resposta o sr. Guido informou que a FOB contratará um funcionário 

com dedicação exclusiva para a tarefa. A sra Maria Paula ainda lembrou da quantidade 

insuficiente de mão de obra para a realização geral do Campeonato e também da falta de 

qualificação da equipe contratada, destacando os problemas com limpeza e higiene, transporte 

de gaiolas para o julgamento e o trato das aves de concurso. Finalizando a sra. Maria Paula 

solicitou modificação do sistema de abertura da porta de acesso à sala de conferência de anilhas 

para facilitar o fluxo. 

 

O sr. Wagner Canhaci destacou como pontos positivos o sistema de informática desenvolvido e 

a equipe veterinária. Como melhorias o sr. Canhaci sugeriu que as 10 primeiras aves classificadas 

sejam levadas ao laboratório de análise, visto que uma ave adulterada pode ter sido classificada 

e não verificada, já que o método atual analisa somente o primeiro colocado. O sr. Canhaci 

sugeriu mudança no sistema de puxada de gaiolas no segmento de canários de cor e também 

que os auxiliares no abastecimento de mesas sejam pessoas contratadas e não voluntários. 

 

O sr. Antonio C. Lemo destacou o constante crescimento do segmento de canários de porte, 

informando que a raça Frisado do Norte atingiu o total de 295 inscritos, número superior ao 

mínimo exigido para abertura de classes de julgamento da raça para os próximos Campeonatos 

e que as raças Hoso Japonês e Scotch Fancy se aproximaram do número mínimo exigido, porém 

são raças que necessitam ser melhoradas e solicitou também abertura de classes de julgamento. 

O sr. Beraldi ponderou que seria prudente manter a exigência do número mínimo de inscritos 

para que não seja aberto nenhum precedente. O sr. Lemo solicitou a diminuição do diâmetro 

das anilhas de determinadas raças, sendo que o assunto será tratado diretamente com o sr. João 

Basile. Prosseguindo o sr. Lemo solicitou o fechamento da janela entre o recinto de exposições 

e a área de julgamento e também a criação de um recuo ná área de entrada de gaiolas, 

informando que ocorreu grande movimentação de criadores nesta área o que acabou 



prejudicando o fluxo de entrada e saída de gaiolas para julgamento e também presenciou 

manifestações de criadores que adentraram o recinto de julgamento. Complementando o sr. 

Lemo sugeriu a aquisição de mais carrinhos para puxada de gaiolas e questionou a viabilidade 

de personalizar o diâmetro e a posição dos poleiros de acordo com as raças. O sr. Guido 

respondeu que a personalização do diâmetro e posição dos poleiros é possível, desde que as 

gaiolas para todas as raças sejam padronizadas e que o tempo para montagem da exposição seja 

aumentado, justificando que o prazo de 1 semana (intervalo de tempo entre o final das 

inscrições e o início do engaiolamento das aves para o Campeonato) não é suficiente para 

realizar tal tarefa. Outra solução apontada pelo sr. Guido é a de ordenação das aves por raça, o 

que facilitaria a personalização, porém geraria grande problema no controle da entrega e 

retirada de aves, pois não estariam mais ordenadas por clubes e criadores. Finalizando o sr. 

Lemo informou que o problema do pouco número de mão de obra na operação do Campeonato 

acarretou no andamento do julgamento, lembrando que alguns juízes tiveram que auxiliar na 

devolução das gaiolas nas estantes da exposição e que também recebeu muitas reclamações de 

criadores.  O sr. Lemo também informou que um problema pontual observado foi que algumas 

etiquetas de numeração de gaiolas estavam descolando. 

 

Com a palavra o sr. Roberto Kobayashi destacou o trabalho da coordenação de julgamentos, 

informando que cada dia mais os juízes estão cientes da figura do coordenador. O sr. Kobayashi 

alertou sobre um pequeno gargalo do Campeonato que é o julgamento dos quartetos de 

canários de cor, necessitando que mais mesas sejam disponibilizadas para solução. 

 

O sr. Bacochina parabenizou a organização do Campeonato e agradeceu ao sr. Guido pela 

viabilização da reunião do Conselho Fiscal. 

 

O sr. Antonio Massareto destacou como pontos positivos do Campeonato a eficiência do 

julgamento informando que recebeu elogios de criadores sobre a conduta dos julgamentos, o 

trabalho desenvolvido pela equipe veterinária e a organização e limpeza das gaiolas e poleiros 

para recepção das aves. O sr. Massareto destacou também o trabalho desenvolvido pelo sr. 

Lemo e a sra. Maria Paula que durante a 1ª etapa fotografaram mais de 1000 aves. Sobre os 

pontos negativos o sr. Massareto sugeriu a instalação de câmeras na área de stands de venda 

para evitar furtos, que neste Campeonato apresentou uma ocorrência, destacou a insuficiência 

da mão de obra contratada e também a falta de serviço de estacionamento no jantar de entrega 

de prêmios. Sobre a falta de estacionamento o sr. Beraldi informou que a FOB foi pega de 

surpresa com esta decisão do Clube Itatibense. 

 

O sr. Ivo Prado destacou o bom resultado financeiro obtido na confecção do Catálogo de 

Resultados, frisando o importante trabalho da sra. Adriana na busca de anunciantes. O sr. Ivo 

sugeriu o envio de cartas de agradecimento à Prefeitura Municipal de Itatiba. Com relação à 

retirada de aves o sr. Ivo agradeceu o apoio dispensado pelo sr. Ayr Gadret e sugeriu que para 

os próximos Campeonatos a mão de obra de segurança seja melhor preparada. 

 



Dando continuidade o sr. Ivan Harter disse sobre a dificuldade na saída das aves e considerou 

sobre a sobrecarga na área de informática quanto à correção dos anéis das aves inscritas. 

 

O Sr. Gilson elogiou o programa desenvolvido pelo sr. Marco Migliatti, que facilitou muito a 

conferência de anilhas e demonstrou preocupação com a concentração de trabalhos sob 

responsabilidade do sr. Migliatti. 

 

O sr. Ayr destacou a modificação do programa de gerenciamento de Campeonatos quanto a 

puxada de gaiola enfatizando que no modelo atual de programa é possível informar se a ave 

esta na enfermaria, morreu etc. e fez um agradecimento a todos os voluntários lembrando que 

os mesmos foram fundamentais para o andamento dos trabalhos. 

 

Na análise do sr. Amadeo Sigismondi todos os assuntos haviam sido esgotados. 

 

O sr. João Basile informou que neste ano tivemos algo muito interessante pois na analise de 

alguns criadores  o julgamento foi muito bom já para outros não tão bom. Prosseguindo o sr. 

Basile lembrou que há alguns problemas de luminosidade na área de julgamento que devem ser 

solucionados. Quanto a análise de fraudes informou que haverá uma intensificação e que houve 

algumas contestações quanto ao impedimento de juízes mas que o Campeonato Brasileiro tem 

um gigantismo e que isto causa muita pressão na competição. 

 

O sr. Beraldi falou sobre a importância do laboratório de análise de fraudes para o plantel 

brasileiro, que atualmente está entre os melhores do mundo, e caso não tivéssemos esta análise 

com rigor, nosso plantel estaria arruinado 

 

O sr. Guido inicialmente realizou a leitura de uma moção enviada pela Câmera Municipal de 

Itatiba. Em seguida propôs a eliminação da caixa de sugestões e salientou os problemas 

enfrentados devido a qualidade da mão de obra. 

 

O sr. Beraldi manifestou o desejo de que um ano o Campeonato fosse realizado fora de Itatiba 

para dar a oportunidade a outra equipe na organização deste evento tão importante e repleto 

de muitos desafios. 

 

Passou-se para o 4° item - Detalhamento do projeto de construção do novo pavilhão. O sr. 

Beraldi tomou a palavra para falar da nova área de vendas a ser construída. Com a venda de 123 

stands foi possível a aquisição do terreno e agora partiremos para a construção do novo prédio. 

 



Estudos foram feitos visando a redução dos custos, como por exemplo a redução dos vãos, etc 

e trabalhando nesta linha de redução surgiu uma nova idéia que seria a construção na frente do 

prédio atual, na área paralela a rodovia onde hoje temos o estacionamento entre o prédio e a 

rodovia, considerando 3 pisos o terceiro estaria alinhado com o prédio atual, sem dificuldades 

de locomoção entre área de exposição e venda, o primeiro ficaria estacionamento e o segundo 

poderia ser estacionamento ou outro uso, os vãos seriam de tamanho padrão em 10m, 

reduzindo o custo, com isso a Construtora Leonardi foi novamente chamada para apresentar 

um novo estudo com uma nova cotação para as fundações, estrutura e fechamento. 

 

Para a obtenção de recursos para este investimento o sr. Beraldi sugeriu a prorrogação do 

contrato dos stands atuais por mais 3 anos e a venda e contrato de 5 anos para os 60 stands 

adicionais. 

 

Ao final da apresentação o projeto foi apoiado por unanimidade pela diretoria. 

 

Deu-se início o 5° item da ordem do dia - Assuntos da diretoria administrativa. O sr. Guido 

informou que até o momento a venda na feira de aves realizada no pavilhão estava aquém da 

expectativa. 

 

Quanto a fabricação de anéis, informou que foram fabricados até julho 440 mil anilhas com 

“zero” atraso. 

 

Devido a problemas de logística e administração técnica na cor dos anéis e principalmente pela 

dificuldade do fornecedor de anodização em manter duas cubas em cores diferentes, foi 

retomado o sistema de pedidos dos anéis com  cor do ano seguinte para início dos pedidos em 

01 de dezembro, decisão aprovada por unanimidade pela Diretoria. 

 

O sr. Guido solicitou votação pela Diretoria para o pedido de cessão do pavilhão no dia 06 de 

dezembro para que sejam ministrados cursos gratuitos à população da cidade de Itatiba. O 

pedido foi aprovado pela diretoria. 

 

O sr Guido também aproveitou para solicitar à diretoria enviar por e-mail as sugestões de 

modificações no regulamento do Campeonato Brasileiro de 2015 

Iniciando o 6° item da ordem do dia - Assuntos da diretoria técnica, o  sr. Basile informou que 

para 2015 temos duas solicitações para o Curso de Canaricultura a saber, Florianópolis e 3C (Rio 

de Janeiro). 

 



O sr. Lemo encaminhou formalmente o pedido de modificação do diâmetro das anilhas de 3,5 

mm para 3,2 mm para as raças de porte Yorkshire, Norwich, Crested / CrestedBred, Lancashire, 

Padovano e Frisado Parisiense. 

 

Também de 3,2mm para 3,0 mm para Bernois, Frisado do Sul, Frisado do Norte, Frisado Suiço, 

Melado Tenerifenho e Llarguet Espanhol. 

 

Com a palavra o sr. Mauro Queiroz, informou que através de um trabalho de condensação 

conseguiu reduzir em 60 paginas o manual de julgamento de exóticos, que hoje possui 210 

paginas, conseqüentemente houve uma redução de 40% no custo de impressão. O sr. Mauro 

efetuará uma nova cotação e a FOB mais duas para fechamento do valor final e impressão. 

 

Partindo para o 7° item - Assuntos Gerais, o sr. Beraldi comentou sobre o pedido de 

reconhecimento da mutação Mogno e que teve que reenviar o pedido a COM e enfatizou que o 

nome da mutação não é Quartzo e como esta mutação é brasileira deveremos enviar para a 

Holanda o mínimo de 50 aves, que não retornarão ao Brasil, para análise no Campeonato 

Mundial em 2015, assim marcamos posição para evitar alguma reprovação e solicitou aprovação 

da Diretoria que assim aprovou por unanimidade. 

 

Dando continuidade o Ssr. Beraldi falou sobre o Campeonato Mundial Hemisfério Sul 2015 que 

acontecerá na Argentina e que a participação do Brasil deve ocorrer com um número maior de 

aves e que devem ser do primeiro time e que para efeito de competição entre países e também 

melhorando a motivação de todos deverá haver uma limitação na quantidade de aves do país 

organizador propiciando disputa e melhorando o nível  da competição que é internacional, 

colocando para votação da Diretoria esta aprovou por unanimidade. 

 

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

reunião. 

 

 

 Itatiba, 16 de agosto de 2014. 

Mario Henrique Simões – Secretário 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 

 


