
13/07/2015 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

No dia 13 de Julho de 2015, reuniram-se no Salão Nobre do Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi 

os srs. Presidentes de Clubes Filiados ou seus representantes, devidamente convocados em 10 

de Junho de 2015, para a Assembleia Geral Ordinária. A reunião iniciou-se às 18:30h contando 

com a presença de 37 (trinta e sete) presidentes ou representantes de clube, quando o 

presidente da FOB, sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi agradeceu a presença de todos e solicitou 

aos presentes que indicassem um presidente para a Assembleia. Foi aclamado o nome do Sr. 

Wilson Baggio Junior que aceitou a incumbência e convidou para compor a mesa os srs. Luiz 

Fernando Fachini Beraldi – Presidente da FOB, Antônio Fernando Burani – Vice-Presidente 

Administrativo da FOB, João Francisco Basile da Silva – Vice-Presidente Técnico da FOB, Antônio 

De Lucca – Diretor Financeiro da FOB, Juvenal Perestrelo – Diretor Jurídico da FOB, Ivo Prado – 

Presidente do Conselho Fiscal da FOB e a mim, Mario Henrique Simões para secretariá-lo. 

 

Fez-se a leitura da pauta e foi abordado o primeiro item – “Apresentação do Relatório de 

Atividades da Diretoria”. Com a palavra, o sr. Beraldi apresentou as realizações da Federação 

durante o período de Julho de 2014 a Julho de 2015, destacando: 

 

• A substituição das telhas da área de julgamento por novas telhas de policarbonato compacto, 

conferindo melhor nível de iluminação e menor distorção da luz natural. O sr. Beraldi 

complementou ainda que nosso pais tem as melhores condições do mundo para julgamento 

das aves. 

• A substituição das telhas plásticas quebradiças na cobertura do prédio 

• Aquisição de mais 2.000 gaiolas com pintura em epóxi, sendo 1.500 para canários de cor e 

500 para gloster 

• A fabricação de mais 20 carrinhos de puxada de quartetos 

• A instalação de uma rede interna de informática com a aquisição de um servidor e novos 

notebooks, interligando todas as áreas. 

• A confecção do novo manual de exóticos e investimento na edição dos manuais de canários 

de cor e porte 

• A realização do Curso de Canaricultura na cidade de Florianópolis, destacando que ha três 

clubes interessados em sediar novos cursos. 

• O investimento na equipe de fabricação de anilhas, o que garantiu a manutenção do prazo 

de entrega das mesmas de oito dias a partir da data do recebimento do pedido. 

• Intercâmbios técnicos com países da América do Sul e Europa, destacando a grande 

respeitabilidade alcançada mundialmente pelo Brasil, em especial com a aprovação da 

mutação Urucum. 

• A construção do novo prédio, envolvendo: 

 

• A regularização e anexação dos seis lotes comprados com os 20.800m2 antigos 

• Desenvolvimento do projeto para se atingir projeto atual do novo prédio, o qual 

contara com um pavimento térreo de 6m de pé direito e iluminação natural por 

venezianas industriais transparentes, dois pavimentos cobertos para estacionamento 

e um pavimento descoberto para estacionamento. 

• Aprovação do projeto junto a Prefeitura de Itatiba 



• Viabilização física e financeira da construção do prédio 

• Execução de 100% da terraplanagem e estaqueamento (119 estacas tipo hélice 

continua) 

• Execução de 10% dos blocos de fundação 

Em seguida o sr. Beraldi solicitou a apresentação do vídeo com os estágios de execução do novo 

prédio e informou que a montagem da estrutura será iniciada no mês de agosto com previsão 

de entrega desta etapa para o dia 18 de março de 2016. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que até o momento restam 70 stands de venda a serem 

comercializados e para a viabilização da comercialização apresentou a proposta do sr. Burani de 

franquear a venda de um segundo stand para aqueles que já adquiriram um stand com 

pagamento em 20 vezes a partir do fechamento do contrato ou em 10 vezes a partir do 

pagamento da última parcela do stand já adquirido. O sr. Beraldi frisou que para os futuros 

contratos de locação será dada prioridade àqueles que adquiriram os stands de venda no 

momento, como forma de retribuição a disposição destes criadores em contribuir para a 

viabilização da construção do novo prédio. 

 

Ainda com relação às atividades da diretoria o sr. Marco Migliatti apresentou o novo site da 

OBJO que será disponibilizado a partir do mês de Agosto, o qual contará com farto material 

técnico e aproximadamente 2.000 fotos de pássaros de todos os segmentos. 

 

Partindo para o segundo item da pauta – “Apreciar o Balanço Anual e aprovar o orçamento para 

o exercício subsequente”. O sr. De Lucca apresentou o balanço e a previsão orçamentária para 

o exercício de 2015 e realizou a leitura do parecer do Conselho Fiscal da FOB sobre o mesmo. 

Em seguida, o sr. Baggio, Presidente da Assembleia solicitou que se manifestassem aqueles com 

dúvidas sobre o assunto. Não havendo dúvidas, a homologação do balanço aprovado pelo 

Conselho Fiscal e do orçamento para o exercício subsequente foi aprovada por unanimidade. 

 

Dando prosseguimento à reunião, partiu-se para o terceiro item da pauta – “Escolha do local e 

promotores do Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora de 2016”. O sr. Baggio declarou 

aberta a possibilidade de candidatura de qualquer clube para a realização do Campeonato 

Brasileiro de 2016. Não havendo candidaturas, ficou definido que o Campeonato Brasileiro 2016 

será realizado no Centro de Eventos da FOB, em Itatiba. 

 

O sr. Baggio iniciou o quarto item da pauta – “Assuntos Gerais de interesse da Federação”. O sr. 

Ayr Gadret questionou sobre a data da realização da 2a. Etapa do Campeonato Brasileiro 2016. 

Apos ponderações, decidiu-se pela data de inicio em 07 de Julho com prazo final de inscrições 

em 27 de Junho. 

 

Finalizando, o sr. Wilson Baggio congratulou os presentes pela participação e nada mais havendo 

tratar, foi encerrada a assembleia. 

 



  

 

Itatiba, 13 de Julho de 2015. 
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Presidente da assembleia 


