
14/11/2015 - ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 

ORNITOLÓGICA DO BRASIL 

 

  

 

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

Beraldi”, devidamente convocados em 30 de outubro, 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 - Posse da Diretoria Executiva Triênio 2015-2018; 3 - Propostas dos projetos 

das diretorias para o triênio 2015/2018; 4 - Cronograma e regulamento do Campeonato 

Brasileiro 2016; 5 - Assuntos da Diretoria Técnica; 6 - Assuntos da Diretoria Administrativa; 7 - 

Assuntos Gerais. 

 

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

ausência dos srs. Amadeo Sigismondi, Antonio De Lucca, Carlos Eduardo Cava, Wilson Baggio e 

Jorge de Pina e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

O sr. Beraldi solicitou um minuto de silencio em respeito ao falecimento da mãe do sr. Valdir 

Bacochina, ocorrido no dia 09/11/2015. Prosseguindo, o sr. Beraldi agradeceu a colaboração e 

o trabalho realizado pela diretoria do triênio anterior e lembrou que para este próximo triênio 

o desafio será ainda maior com o objetivo da realização da obra do novo pavilhão. 

 

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. 

 

Seguindo para o 2° item - Posse da Diretoria Executiva Triênio 2015-2018. Mais uma vez o sr. 

Beraldi agradeceu o comprometimento dos diretores e declarou empossada a nova diretoria do 

triênio 2015-2018. 

 

Ao iniciar o 3° item da ordem do dia - Propostas dos projetos das diretorias para o triênio 

2015/2018, o sr. Beraldi solicitou aos diretores que expusessem objetivamente seus projetos 

para que a viabilidade dos mesmos fosse aprovada pela diretoria para que o mesmo fosse 

colocado em prática. Com a palavra, o sr. Mario Simões apresentou um projeto para criação de 

um Torneio Aberto de Canários de Cor e Porte, promovido pela FOB a ser realizado juntamente 

com a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro, o qual foi denominado "Campeonato Brasileiro de 

Outono". O sr. Juvenal Perestrelo informou seus projetos sobre a atualização e manutenção do 

estatuto da FOB e também sobre o contato com associações não filiadas à Federação para que 

as mesmas se tornem filiadas. O sr. Giovanni Mura apresentou proposta de projeto da ouvidoria 

da FOB com intuito de aprimorar a comunicação entre clubes e criadores com a Federação e 



também aprimorar a comunicação interna entre membros da diretoria da FOB bem como um 

projeto de acessibilidade aos usuários do Centro de Eventos. O sr. Nilton Rodrigues apresentou 

um projeto para manutenção do crescimento técnico do segmento de psitacídeos com a criação 

de um dia de palestras voltadas ao segmento. O sr. Burani sugeriu que para complementação 

deste projeto, se introduzisse também o comprometimento na divulgação de artigos técnicos 

relativos ao segmento na Brasil Ornitológico. O sr. Severino Simões apresentou projeto para 

criação de um curso de canaricultura não presencial, através de plataforma online. O sr. Marco 

Migliatti informou que estará envolvido em diversos projetos apresentados pela diretoria e se 

disponibilizou em dar suporte necessário para que os mesmos sejam desenvolvidos. O sr. 

Antonio C. Lemo apresentou projetos para padronização gradual de gaiolas por raças no 

segmento de canários de porte, a abertura de raças conforme padrão COM-HN, a introdução de 

planilhas eletrônicas para julgamento de campeonatos através de tablets, a manutenção do 

troféu General José Luiz Castro e Silva para o melhor canário de porte do Campeonato Brasileiro, 

sugerindo que fosse criado também um troféu específico para canários de cor e finalizando o sr. 

Lemo propôs o retorno da premiação do concurso de revistas, justificando que a premiação é 

uma medida que motiva clubes, criadores e profissionais da área a produzirem artigos técnicos. 

Sobre a premiação do concurso de revistas o sr. Beraldi sugeriu que para que a mesma ocorra, 

deve existir um número mínimo de concorrentes. O sr. Marco Migliati sugeriu que ao invés de 

dinheiro, a premiação poderia ocorrer com fornecimento de manuais de julgamento ou anilhas 

ao clube, que decidiria a melhor forma de distribuí-lo a seus associados. 

 

Com a palavra, o sr. Cláudio Gonçalves apresentou seu projeto no segmento de canários de 

canto que tem por objetivo aumentar o número de criadores do segmento, a introdução de 

novas classes como o Timbrado Espanhol e o Malinois, a elaboração de artigos técnicos e a 

formação de novos juízes. A sra. Stella Ramalho apresentou projeto para a racionalização da 

entrega de troféus e medalhas na festa de entrega de prêmios. O sr. Wagner Canhaci apresentou 

seu projeto para aprimoramento contínuo do laboratório de legitimidade em convenio com a 

UNICAMP. Sobre o assunto, o sr. Beraldi solicitou que os procedimentos sejam transcritos em 

forma de protocolo e complementou dizendo que recentemente esteve presente em uma 

reunião realizada pela Federação de Ornitologia Italiana e que a FOB recebeu elogios do sr. 

Salvatore Cirmi no que se refere a qualidade do corpo técnico brasileiro e ao desenvolvimento 

do laboratório de legitimidade. O sr. Guido Nardi solicitou ao sr. Canhaci uma cópia dos 

relatórios preparados pela UNICAMP durante o Campeonato Brasileiro 2015 para que os 

mesmos sejam arquivados. O sr. Guido Nardi apresentou o projeto do sr. Antonio De Lucca de 

tornar a FOB uma instituição de utilidade pública estadual. O sr. Guido complementou 

informando que o projeto já está em fase de conclusão com previsão de aprovação pela 

Assembléia Legislativa do estado de São Paulo no início do próximo ano. 

 

Partindo para o 4º item da ordem do dia - Cronograma e regulamento do Campeonato Brasileiro 

2016, definiu-se as datas para realização da 1ª e 2ª etapas do Campeonato Brasileiro como 

segue: 1ª etapa, de 16 a 24 de abril; 2ª etapa, de 7 a 17 de julho. O sr. Guido informou que o 

cronograma será detalhado para posterior divulgação e complementou dizendo que a data 

limite para inscrições nos Campeonatos deve ser de 10 dias antes do início dos mesmos, ou seja, 

06 de abril para a 1ª etapa e 27 de junho para a 2ª etapa. 

 



Sobre o regulamento definiu-se pela inserção da nova nomenclatura de agapornis, a inclusão de 

artigo sobre a proibição de substituição de alimento fornecido pela FOB, a inclusão de artigo 

sobre a transferência de responsabilidade de cuidados veterinários para a FOB durante a 

permanência das aves durante o Campeonato e a eliminação de artigo referente à prioridade 

de retirada das aves de concurso de acordo com as distâncias dos clubes. O sr. Guido propôs 

também um estudo para que seja sanada a discrepância de quantidade de premiação entre os 

segmentos da 1ª etapa. 

 

Sobre a taxa de inscrição, definiu-se pela manutenção do valor de R$12,00 por ave. 

 

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

que foram iniciados os trabalhos para atualização do código de ética e regimento da OBJO. O sr. 

Basile informou também que se reunirá com a diretoria da OBJO para discutir as novas regras 

de exclusão e readmissão de juízes. Finalizando, o sr. Basile informou que a OBJO manteve 

praticamente toda diretoria da gestão anterior, tendo como única modificação o ingresso do sr. 

Charles Ferreira como 2º Secretário. 

 

Seguiu-se para o 6º item - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Burani apresentou o 

pedido de filiação do Clube Brasileiro da Raça Espanhola (CBRE), da cidade de Divinópolis - MG, 

informando que a documentação da associação está de acordo, sendo a mesma registrada sob 

a sigla OI. O sr. Burani prosseguiu informando que vem acompanhando e está atento às questões 

legais/legislativas referente à criação de aves em cativeiro e que juntamente com os srs. Guido 

Nardi e Juvenal Perestrelo está trabalhando no assunto da legislação sobre aves exóticas. 

 

O sr. Guido informou que no mês de outubro foram produzidas 41.942 anilhas, acumulando até 

esta data a produção anual de 573.278 anilhas e que este número é 26,54% inferior ao produzido 

no ano passado em igual período. O sr. Guido lembrou que em razão da taxa aplicada na venda 

de anilhas para subsidiar a construção do novo pavilhão, a projeção para produção em 2015 

estimou queda de 30% em relação à 2014, portanto até este período a produção de anilhas esta 

superando a previsão. O sr. Beraldi complementou dizendo que este tem sido um ano pouco 

produtivo para a maioria dos criadores, inclusive fora do Brasil e que este fator também 

contribui para a queda de produção do número de anilhas. 

 

O sr. Guido informou que a exposição de vendas pós Campeonato Brasileiro contou com 1.503 

aves inscritas. 

 

Iniciou-se o 7º item da ordem do dia - Assuntos Gerais. O sr. Beraldi informou que após um longo 

período de solicitação, a COM alterou seu estatuto e incluiu o presidente da COM-HS como 

membro da COM. Ainda sobre a COM, o sr. Beraldi informou que no próximo Campeonato 

Mundial, a ser realizado em Matosinhos - Portugal, será eleita a nova diretoria da COM. Para o 

cargo de Presidente somente o sr. Carlos Fernando Ramôa é candidato, para o cargo de Vice-



presidente há 4 candidaturas e para Presidência da OMJ haverá disputa entre os srs. Roberto 

Rossi (Itália) e Pierre Groux (França). 

 

Em seguida o sr. Beraldi atualizou os membros da diretoria sobre a evolução da construção do 

novo pavilhão. 

 

Com a palavra, o sr. Antonio C. Lemo apresentou proposta para logo, troféus e medalhas do 

Campeonato Brasileiro 2016 a qual foi aprovada pela diretoria. 

 

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

reunião. 

 

  

 

  

 

Itatiba, 14 de novembro de 2015. 

 

   

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


