
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 14/03/2015 

 

 No dia 14 de março de 2015, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 03 de março, 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 - Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas 2015; 3 - Evolução das negociações para a 

construção; 4 - Assuntos da Diretoria Técnica; 5 - Assuntos da Diretoria Administrativa; 6 - 

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. 

 

Iniciou-se o 1° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Após a 

realização da leitura, o sr. Beraldi solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na 

ata, que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. Sobre a reunião 

anterior, a primeira realizada no ano de 2015, o sr. Beraldi reforçou a necessidade de que os 

diretores se empenhem ao máximo para concretizar os projetos apresentados por cada um. 

 

Seguindo para o 2° item - Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas 2015, o sr. Guido apresentou os 

modelos de troféu e medalha do Campeonato já com as alterações sugeridas na reunião 

anterior. Com relação a premiação, o sr. Beraldi elogiou o trabalho de criação dos troféus e 

medalhas e exaltou a excelente qualidade das rosetas distribuídas nos Campeonatos Brasileiros. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que conforme determinações do Ministério do Meio 

Ambiente, a partir de 01 de Abril, o próprio criador será o responsável pela emissão de sua GTA 

via Sistema GEDAVE ( Gestão de Defesa Animal e Vegetal) e que segundo a Lei Estadual 15.266, 

as GTA's de egresso de eventos de concentração animal passarão a ser fator gerador da taxa de 

vigilância epidemiológica sobre o trânsito, no valor de 0,6 UFESP por GTA emitida. O sr. Guido 

informou que será enviada correspondência aos criadores informando sobre os novos métodos 

e que publicará no site da FOB um tutorial dos procedimentos de emissão de GTA. 

 

Ainda sobre a emissão de GTA's, o sr. Guido lembrou que a partir de Setembro de 2014, o IBAMA 

transferiu a responsabilidade de fiscalização às Secretarias Ambientais de cada Estado, porém 

as IN's 3 e 18 não foram revogadas, deixando algumas aves fora da lista de animais domésticos. 

Assim, caso haja necessidade de emissão de GTA de uma ave que por esta razão não figura na 

lista de aves domésticas, o sistema somente libera a GTA com autorização do IBAMA. O sr. Guido 

informou que juntamente com o sr. Burani tentará agendar uma reunião na Secretaria do Meio 

Ambiente para solucionar a questão. 

 



O sr. Guido informou que firmou acordo com um novo fornecedor para operação da lanchonete 

e que ainda busca fornecedores para operação do restaurante, informou sobre a mudança do 

fornecedor para locação dos stands, apresentou o modelo de crachá do Campeonato e 

confirmou que a mão de obra de tratadores e puxadores de gaiolas será feita diretamente 

através de RPA, sendo terceirizado somente o serviço de segurança. 

 

O sr. Guido informou que houve um aumento significativo no valor para compra das pastas 

personalizadas que são distribuídas aos clubes durante a realização do Campeonato Brasileiro. 

Sobre o assunto, o sr. Burani se prontificou na doação das pastas de acordo com o modelo 

discutido na reunião. 

 

Finalizando, o sr. Guido informou que a partir de 23/03 será iniciada a limpeza e preparação da 

estrutura para os Campeonatos. 

 

Iniciou-se o 3º item - Evolução das negociações para a construção. O sr. Beraldi lembrou que 

devido á legislações referentes ao recuo em relação a rodovia, a construção do novo pavilhão 

não deveria acontecer na área do atual estacionamento inferior, assim buscou-se alternativas 

para construção do novo prédio no local do atual estacionamento superior, resultando em um 

projeto para um edifício de 14.000m² de área construída o qual atende todas as necessidades 

de nossa Federação. O sr. Beraldi apresentou tal projeto e informou que foram realizadas 

cotações para construção com 4 empresas e que as mesmas apresentaram orçamentos muito 

próximos. O sr. Beraldi informou que além da negociação comercial com as empresas para 

viabilização financeira do projeto, os 123 stands de venda adicionais criados deverão ser 

comercializados por um período de 5 anos e os 77 stands já existentes deverão ter renovação 

por mais 4 anos, já que os mesmos estão contratados para mais 2 campeonatos. 

 

Concluindo, o sr. Beraldi informou que juntamente com os srs. Burani e Guido trabalhará nos 

próximos dias para tentar fechar a negociação. 

 

Seguindo para o 4° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Técnica, o sr. João Basile 

entregou ao sr. Guido um manual com o standard da fauna européia para que o mesmo faça 

parte da biblioteca da FOB. 

 

Com a palavra, o sr Wagner Canhaci alertou que a cada ano as fraudes estão cada vez mais 

refinadas, sugerindo a necessidade de um balizamento técnico para que as provas contra as 

fraudes sejam geradas. Assim, o sr. Wagner sugeriu a contratação de um técnico químico para 

trabalhar nesta área durante os Campeonatos Brasileiros. O sr. Beraldi concordou com a 

sugestão, porém lembrou que caso venha a ser contratado um técnico para trabalhar no 

Campeonato, o mesmo deverá ser preparado com antecedência para poder se inteirar dos tipos 

de fraudes possíveis e das técnicas de detecção e apresentação de provas, pois se o mesmo for 

contratado somente para trabalhar durante o Campeonato a idéia não apresentará resultados. 



 

O sr. Basile acrescentou que além da contratação de um técnico que formulará o laudo para 

nortear das decisões das comissões, são necessários mais instrumentos para que se produzam 

as provas, o que pode ser obtido com o respaldo de uma instituição. Sobre o assunto, o sr. Guido 

informou que a Dra. Ana Rita entrou em contato com um dos responsáveis pelo departamento  

de Química da UNICAMP e o mesmo demonstrou interesse em trabalhar em conjunto com a 

FOB. O sr. Guido completou que a Dra. Ana Rita terá uma nova conversa com o responsável na 

próxima semana e verificará o que é possível de se fazer. 

 

Com a palavra, o sr. Celso Ramalho lembrou que acompanha os trabalhos do sr. Canhaci desde 

os primeiros testes contra fraudes e elogiou todo empenho nos últimos anos, porém acredita 

que para se produzir maior credibilidade, o sr. Canhaci deva ser o coordenador do Laboratório 

Anti Fraudes e não o responsável pela operação do mesmo. 

 

Desta maneira, ficou decidido que os srs. Wagner Canhaci, João Basile, Guido Nardi e Celso 

Ramalho estão autorizados a dar andamento aos entendimentos com os representantes da 

UNICAMP para fornecer respaldo técnico para o Laboratório Anti Fraudes. 

 

Em seguida, o sr. Basile informou que em conjunto com os srs. Antonio C. Lemo, Severino J. 

Simões e Mario H Simões formulou algumas propostas para melhorias na área de julgamento. 

As mesmas terão suas viabilidades técnica e financeira avaliadas. 

 

Com a palavra o sr. Carlos Eduardo Cava informou que na semana anterior participou do 

Campeonato Sul Brasileiro na cidade de Caxias do Sul - RS e que realizou juntamente com 14 

criadores do segmento de Agapornis uma nova reunião nos moldes da reunião realizada no mês 

de Janeiro, obtendo-se bons resultados. O sr. Cava informou que foi aprovada por unanimidade 

a nova proposta para nomenclatura do segmento. O sr. Basile elogiou o trabalho do sr. Cava que 

vem divulgando o segmento e conseguindo agregar os criadores e sugeriu que para criação de 

uma nova cor no segmento seja adotado o mesmo processo que é utilizado para homologação 

de uma nova cor/raça no segmento de canários. 

 

Seguiu-se para o item 5 - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Burani apresentou o pedido 

de filiação da Sociedade Ornitológica de Goiás (SOGO), da cidade de Itumbiara - GO e da 

Associação dos Criadores de Canários da Grande Dourados (ACCGD), da cidade de Dourados - 

MS, informando que a documentação das associações estão de acordo, sendo as mesmas 

registradas sob as siglas OI e OF, respectivamente. 

 

Partindo para o 6° item da ordem do dia - Assuntos Gerais, o sr. Guido agradeceu ao sr. Marco 

Migliati que forneceu gratuitamente a FOB um software de gerenciamento de biblioteca, assim 

todos os exemplares poderão ser cadastrados para que a biblioteca da FOB possa entrar em 

operação. 



 

Prosseguindo, o sr. Guido alertou para o fato de que um criador que participou do Campeonato 

Sul Brasileiro, concorreu com algumas de suas aves sem a anilha da FOB. Assim, será enviada 

correspondência ao clube promotor do evento alertando sobre o fato. 

 

Com a palavra o sr. Beraldi informou que o Hotel Vila D'Ângelo será o hotel oficial do 

Campeonato Brasileiro e que a festa de premiação para a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro 

será realizada no hotel, que conta com ótima infra-estrutura. O sr. Beraldi complementou que 

caso os diretores tenham interesse em reservar acomodações, que entrem em contato com a 

sra. Adriana. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi elogiou e agradeceu o trabalho que o sr. Cava vem realizando para 

agregar os criadores do segmento de Agapornis. 

 

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

reunião. 

 

  

 

 Itatiba, 14 de março de 2015. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


