
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 

ORNITOLÓGICA DO BRASIL – 12/12/2015 

 

  

 

No dia 12 de dezembro de 2015, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 24 de novembro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 - Abertura da reunião extraordinária 

com o Vice Presidente Administrativo, o Presidente do Conselho Deliberativo e o Diretor 

Jurídico; 2 - Posse do novo Presidente; 3 - Indicação do novo Vice Presidente Administrativo; 4 - 

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 5 - Assuntos da Diretoria Técnica; 6 - Assuntos 

da Diretoria Administrativa; 7 - Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente da FOB, sr. Antonio Fernando Burani que solicitou a 

mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. O sr. Antonio Fernando Burani passou 

a palavra para a sra. Maria Stella Ramalho que realizou a leitura de carta enviada pela sra. 

Bernaceli Beraldi e sem seguida solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do 

Presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, ocorrido em 16 de novembro de 2015. Com 

a palavra a sra. Maria Paula Arroyo Lemo solicitou aos diretores um momento de reflexão para 

que toda a diretoria possa seguir os melhores caminhos, utilizando-se de bom senso e sabedoria. 

Em seguida, o sr. Burani realizou uma oração em memória ao sr. Beraldi e também solicitando 

saúde e discernimento à toda diretoria para que seja dada seqüência aos trabalhos iniciados sob 

o comando do sr. Beraldi. 

 

Partiu-se para os 1º e 2º itens da ordem do dia - Abertura da reunião extraordinária com o Vice 

Presidente Administrativo, o Presidente do Conselho Deliberativo e o Diretor Jurídico e Posse 

do novo Presidente. Com a palavra o sr. Antonio Celso Ramalho lembrou que participou 

ativamente da diretoria da FOB por mais da metade de sua vida e que de todas as reuniões, esta 

seria a mais difícil, pois os laços de amizade que tinha com o sr. Beraldi ultrapassavam as 

questões relativas à ornitologia e que a ausência de seu amigo ainda repercutia muito. 

Prosseguindo, o sr. Antonio Celso Ramalho informou que segundo o estatuto da Federação, na 

ausência do Presidente, o Vice-Presidente assume automaticamente o posto de Presidente e 

que cabe à diretoria indicar ao Conselho Deliberativo o nome de um diretor para que o mesmo 

seja aprovado para assumir o posto de Vice-Presidente interinamente até a homologação pela 

Assembléia de Representantes. 

 

Desta maneira, o sr. Antonio Celso Ramalho, presidente do Conselho Deliberativo, juntamente 

com o sr. Juvenal Perestrelo, diretor jurídico, declararam empossado o sr. Antonio Fernando 

Burani como novo Presidente da FOB para o triênio 2015-2018. Com a palavra, o sr. João 

Francisco Basile da Silva, Vice-Presidente Técnico da FOB lembrou que o momento é de aglutinar 

e dividir responsabilidades, tanto técnica como administrativamente e declarou seu apoio 



irrestrito ao sr. Antonio Fernando Burani, seguido também pelo sr. Ivo Prado, presidente do 

Conselho Fiscal. 

 

O sr. Antonio Fernando Burani agradeceu o apoio e realizou a leitura de seu discurso de posse, 

o qual se encontra anexo (anexo I) a esta ata. 

 

Seguindo para o 3º item da ordem do dia - Indicação do novo Vice Presidente Administrativo, o 

sr. Antônio Fernando Burani informou que em uma reunião prévia realizada na semana anterior, 

juntamente com os srs. Antonio Celso Ramalho, João Francisco Basile da Silva e Guido Nardi 

Neto, decidiram pela indicação do sr. Mario Henrique Simões para assumir interinamente o 

posto de Vice-Presidente da FOB. Feita a indicação, o Conselho Deliberativo se reuniu e decidiu 

pela aprovação do sr. Mario Henrique Simões como Vice-Presidente interino, conforme ata de 

reunião do Conselho Deliberativo em anexo (anexo II). 

 

O sr. Mario Henrique Simões agradeceu a confiança da diretoria e Conselho Deliberativo e 

declarou sua disposição em trabalhar para dar continuidade aos projetos iniciados e para a 

manutenção do nível de excelência da Federação, contanto com a experiência de todos os 

diretores dentro de suas respectivas áreas. 

 

Iniciou-se o 4° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Após a 

realização da leitura, o sr. Antonio Fernando Burani solicitou a todos que se tivessem alguma 

correção a fazer na ata, que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. 

 

Iniciando o 5º item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Técnica, o sr. João Francisco Basile 

da Silva informou que durante a realização do Campeonato Mundial HN em Matosinhos, 

Portugal, ocorrerá a segunda passagem do processo de aprovação da mutação mogno e que a 

aprovação desta se tornou uma obrigação. 

 

Prosseguindo, o sr. Basile deu as boas vindas ao novo diretor do segmento de aves exóticas da 

FOB, sr. Luciano Camargo e informou que o novo assessor deste segmento na OBJO será o sr. 

Márcio Marcos Silva. O sr. Basile complementou que por motivo da realização de um evento 

teste das Olimpíadas 2016, a região onde será realizado o Curso de Canaricultura no Rio de 

Janeiro terá seu acesso restrito durante os dias 22 e 24 de Abril de 2016, sendo assim decidiu-

se juntamente com a diretoria do 3C, clube responsável pela promoção do Curso a alteração da 

data para entre os dias 01 e 03 de Abril de 2016. 

 

Com a palavra o sr. Jorge de Pina apresentou solicitação da SOCO (Sociedade Oeste Catarinense 

de Ornitologia) para alteração da bitola das anilhas de periquitos de 4,2mm para 4,4mm, sendo 

que a nova bitola ainda se enquadra nas normas da WBO, que estipula o diâmetro entre 4,2 e 

4,4mm. Após discussões, foi consenso  da diretoria de que devemos ouvir mais os criadores do 



segmento para uma decisão final durante o ano de 2016 e caso essa alteração seja aprovada, 

terá efeito a partir de 2017, visto que alguns criadores já solicitaram anilhas para o ano de 2016. 

 

Seguiu-se para o 6º item - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Antonio Carlos Lemo 

apresentou o cartão de boas festas e calendário do Campeonato Brasileiro 2016 o qual será 

distribuído juntamente com o anuário. 

 

Iniciou-se o 7º item da ordem do dia - Assuntos Gerais. O sr. Carlos Eduardo Cava informou sobre 

a nova nomenclatura do segmento de agapornis e que a mesma será divulgada no anuário 2016. 

O sr. Cava informou que será realizada uma reunião com os criadores de agapornis para 

discussão da modificação da bitola das anilhas para o segmento. Com a palavra, o sr. Burani 

solicitou atenção de todos os diretores com os criadores, lembrando que todo contato merece 

seu retorno. 

 

O sr. Marco Migliati informou que para o projeto de implantação de planilhas eletrônicas para 

julgamento, entrará em contato direto com a Samsung para verificar a possibilidade de compra 

direta dos tablets. O sr. Burani solicitou ao sr. Migliati a configuração dos  tablets para em caso 

de não sucesso na compra direta, ele entraria em contato com o presidente da Fast Shop, que é 

seu amigo pessoal, para a aquisição. 

 

Prosseguindo, o sr. Marco Migliati alertou que vem recebendo cobranças pelas redes sociais 

sobre um posicionamento do clube e da Federação em casos de criadores que revendem anilhas 

da FOB. Foi sugerido que os clubes atribuam essa responsabilidade aos sócios no momento do 

pedido de anilhas, sendo que o assunto deverá ser tratado posteriormente após análise dos 

aspectos jurídicos. 

 

O sr. Marco Migliati informou que o FOB.NET estará fora do ar para manutenção entre os dias 

26/12/2015 e 05/01/2016. 

 

Sobre a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro 2016, o sr. Marco Migliati informou que estipulou 

como meta a participação de seu clube (COCAD) com 1000 aves e que vem trabalhando para 

isto, lembrando que o maior questionamento de seus associados se referem às preocupações 

com as questões sanitárias. O sr. Guido lembrou que é necessário a conscientização dos 

criadores para a necessidade de emissão de atestados de saúde veterinário verificados por 

laboratórios para maior segurança dos criadores e melhor viabilidade dos campeonatos. 

 

Com a palavra o sr. Ayr Gadret informou que o projeto referente à sua área de atuação na 

diretoria é o de aproximação da FOB com os clubes e que recentemente esteve em visita a 

algumas associações no RS e DF. O sr. Ayr propôs também em seu projeto o convite para 

presidentes de clubes de regiões distantes para que os mesmos participem das reuniões de 



diretoria e se inteirem dos trabalhos realizados pela FOB. Sobre os projetos dos diretores, o sr. 

Burani distribuiu aos diretores as fichas projeto, porém informou que os diretores não serão 

cobrados sobre o andamento de seus projetos, sendo que cada um deve ser responsável por 

aquilo que almeja. 

 

A sra. Maria Stella Ramalho informou que em conversa com o grupo de senhoras que 

acompanham o Campeonato Brasileiro, surgiu a idéia de se plantar uma árvore durante a 2ª 

etapa em homenagem e agradecimento ao sr. Beraldi. A idéia foi aprovada. 

 

Em seguida o sr. Antonio Fernando Burani atualizou os membros da diretoria sobre a evolução 

do andamento físico financeiro da obra do novo pavilhão e informou que o sr. Guido Nardi foi 

contratado como gestor da obra pelo período de 12 meses. O sr. Burani agradeceu ao sr. 

Severino José Simões, que assumiu a responsabilidade técnica da execução da obra. 

 

Sobre o Campeonato Brasileiro, o sr. Antonio Fernando Burani sugeriu a criação de uma área de 

vendas, com nome específico, para comercialização de canários com intuito de atingir o público 

leigo. A idéia foi apoiada por todos e terá seus critérios e regras definidos posteriormente, sendo 

que o sr. João Basile complementou que deve-se incentivar o surgimento de novos criadores. 

 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Burani agradeceu a presença de todos e foi encerrada a 

reunião. 

 

  

 

 

Itatiba, 12 de dezembro de 2015. 

 

  

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Antonio Fernando Burani – Presidente 


