
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 30/04/2015 

  

 No dia 30 de abril de 2015, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 23 de abril, 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 - Apresentação detalhada referente a contratação da construção do novo prédio; 3 - 

Campeonato Brasileiro 1ª Etapa 2015; 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. 

Seguindo para o 2° item - Apresentação detalhada referente a contratação da construção do 

novo prédio. O sr. Beraldi apresentou primeiramente um histórico da evolução para a 

construção do novo prédio, informando que a idéia era a de aquisição de uma área maior junto 

ao loteamento que está sendo implementado, sendo que o acordo tratado inicialmente acabou 

não sendo concretizado por motivos alheios as intenções da Federação. Assim, o terreno 

ocupado pela FOB ficou restrito a área inicial de 20.800m² mais 4.850m² referentes ao 

estacionamento superior que foram recentemente adquiridos e pagos através da locação do 

espaço dos 123 stands de venda pelo período de 2014 a 2016. O sr. Beraldi complementou que 

o registro de unificação de área já foi requerido. 

Prosseguindo, o sr. Beraldi lembrou que a intenção da FOB sempre foi a de proporcionar 

melhores condições de espaço aos criadores, visando aumentar a área construída com a 

finalidade de oferecer um espaço para 200 stands de venda. Após estudos e discussões de 

viabilidade de área, financeira e de legislações referentes a ocupação do terreno, chegou-se ao 

projeto final do novo prédio que será composto por um pavimento térreo com pé direito de 6 

metros de altura, onde se localizará a área de vendas e mais três pavimentos para 

estacionamento de 132 vagas cada, totalizando uma área construída de 14.600,00 m². 

O sr. Beraldi informou que o novo prédio será construído pela Construtora Leonardi, que após 

negociações e comparativo entre orçamentos e qualidade, apresentou a melhor proposta e que 

a previsão de entrega é para 18 de março de 2016, restando após a entrega, a execução de 

serviços complementares como instalações elétricas, hidráulicas, elevadores, execução do piso 

no térreo e banheiros. 

Com relação ao pagamento, o sr. Beraldi informou que será efetuado o pagamento de uma 

parcela de entrada e o saldo dividido em 10 vezes, que serão pagas com os recursos das vendas 

dos 77 stands adicionais pelo período de 5 anos e da renovação dos 123 stands atuais pelo 

período de mais 4 anos. 

Com a palavra o sr. Antonio Burani propôs uma menção honrosa aos srs. Beraldi e Guido Nardi, 

lembrando que a Federação chegou ao patamar onde está devido a determinação, persistência 

e desprendimento destes senhores. 



Com a palavra o sr. Wilson Baggio destacou que a ornitologia mundial deve muito a este 

empenho e dedicação e parabenizou em especial o sr. Beraldi e demais integrantes da diretoria 

que trabalharam para concretizar este objetivo. 

O sr. Beraldi lembrou que ao mesmo tempo em que a FOB pensa na construção, toda diretoria 

trabalha também para dar o melhor suporte aos criadores, destacando as ações realizadas 

recentemente como a substituição das telhas da área de julgamento, a realização de cursos 

técnicos e a elaboração e edição de manuais nos diversos segmentos. 

O sr. Beraldi informou que a aprovação do projeto na Prefeitura de Itatiba já vem sendo 

acompanhada pelo sr. Guido e que os serviços de terraplenagem se iniciarão no dia 04 de maio, 

com previsão de que para a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de 2015 os pilares dos fundos 

do novo prédio já estejam posicionados. 

Para acompanhamento e discussões técnicas relativas a obra, formou-se uma comissão de 

obras, composta pelos srs. Guido Nardi (chefe da comissão), Luiz Fernando F. Beraldi, Antonio 

F. Burani, Valdir Bacochina, Severino Simões, Cláudio Gonçalves, Ivo Prado e Antonio 

Massaretto. 

Ao iniciar o 3° item - Campeonato Brasileiro 1ª etapa 2015, o sr. Beraldi informou que 

acompanhou por 3 dias inteiros o Campeonato e parabenizou o trabalho que o sr. Eduardo Cava 

vem realizando no segmento de agapornis, enfatizando que recebeu diversos elogios sobre o 

julgamento deste segmento. O sr. Beraldi parabenizou também o sr. Mauro Garcia pela postura 

nos julgamentos do segmento exóticos e destacou que este foi o melhor julgamento dos últimos 

anos, frisando que a atuação do juiz pode construir ou destruir a ornitologia. 

Com a palavra, o sr. Guido reforçou que das 11 edições realizadas em Itatiba, esta foi a que 

transcorreu com maior tranqüilidade em todos os aspectos e cumprimentou as equipes de 

coordenação de psitacídeos, agapornis e exóticos que adotaram o método de convocação para 

os julgamentos. 

O sr. Antonio Massaretto concordou com o sr. Guido e estendeu os elogios aos grupos de apoio 

aos julgamentos. 

O sr. Juvenal Perestrelo agradeceu o trabalho dos coordenadores de cada segmento e destacou 

que neste Campeonato houve uma maior participação de clubes e criadores com relação aos 

anos anteriores. O sr. Perestrelo frisou que este sucesso é resultado de um trabalho com 

dedicação e isenção, buscando sempre satisfazer os interesses da maioria. 

O sr. Beraldi realizou a leitura do relatório de atividades da sra. Maria Paula Lemo com relação 

aos trabalhos de divulgação da 1ª etapa, o qual apresentou 44 contatos realizados, 6 inserções 

sem custo, divulgação em sites e veículos de comunicação como Portal G1 (rede Globo), Jornal 

de Itatiba, Revista Cães e Cia, Pet Center, Pet Guide, Revista Pauta Animal e home page da AMAE 

(Associação Mineira de Aves Exóticas). No relatório a sra. Maria Paula ainda informa sobre o 

aumento significativo no acesso e número de seguidores no perfil da FOB no Facebook desde o 

início das inserções e destaca que o publico mais freqüente tem idades entre 25 e 34 anos, 

confirmando a idéia de que a internet e as redes sociais são importantes ferramentas para a 

divulgação da ornitologia amadora, a sensibilização para adesão do público jovem ao segmento 

e a quebra do estigma da ave enjaulada junto ao público leigo. 

Com relação as publicações no Facebook, o sr. Guido parabenizou o trabalho realizado pelo sr. 

Marco Migliati que publicou com agilidade e qualidade todo material que recebeu. 



Ainda sobre o campeonato o sr. Guido informou sobre a correspondência enviada pelo Clube de 

Criadores de Canários de Jundiaí (CCCJ) decorrendo sobre a participação na 1ª etapa do 

Campeonato Brasileiro de um de seus associados que está em litígio judicial com o Clube e 

também sobre a participação no Campeonato Brasileiro de um criador filiado ao Clube 

Ornitológico dos Criadores de Aves Domésticas (COCAD), porém concorrendo com aves 

anilhadas pela Sociedade Ornitológica da Borda do Campo (SOBC), clube do qual havia sido 

previamente suspenso por esta associação por não quitação de dividas de campeonatos 

anteriores. Sobre o assunto, o sr. Guido informou que o criador teve as aves desclassificadas e 

o clube notificado sobre o fato. 

Sobre o Campeonato Brasileiro da 2ª etapa, o sr. Guido informou que esteve em contato com o 

Prof. Dr. Alberto Fracassi sobre o apoio técnico da UNICAMP ao Laboratório Anti fraudes e que 

as tratativas estão bem encaminhadas. Sobre o assunto o sr. Beraldi mais uma vez lembrou que 

se não houver um trabalho preparatório suprindo os envolvidos com informações sobre as 

técnicas das fraudes utilizadas , o suporte técnico não surtirá o efeito desejado. 

Ainda sobre  Campeonato Brasileiro, o sr. Marco Migliati informou que o Campeonato da 2ª 

Etapa poderá ser operado off line, assim como os campeonatos regionais cadastrados no 

FOB.NET. Porém para operacionalização do Campeonato Brasileiro o sr. Guido informou que 

será necessário um investimento na aquisição de 2 computadores, 1 impressora e cabeamento 

interligando a área administrativa da FOB a área de julgamento. O investimento foi aprovado e 

autorizado. 

Iniciando o 4° item - Assuntos da Diretoria Técnica, o sr. Severino Simões informou que entre os 

dias 18 e 20 de Abril foi realizado o Curso de Canaricultura de Cor e Porte na cidade de 

Florianópolis contanto com a presença de 37 participantes no segmento canários de cor e 15 no 

segmento de canários de porte. O sr. Severino informou que ao final do curso foi aplicada prova 

teórica para os candidatos a juiz OBJO tendo 4 aprovados no segmento cor e 2 no segmento 

porte. Finalizando, o sr. Severino informou que no dia 01 de maio será realizada outra prova 

teórica para os candidatos que não participaram do curso. 

Não havendo assuntos a tratar no item 5 - Assuntos da Diretoria Administrativa, iniciou-se o 6° 

item - Assuntos Gerais. Com a palavra a sra. Stella Ramalho informou que realizou visita ao Hotel 

Villa D'Ângelo para verificação das instalações e que deverão ser utilizados os 3 salões 

disponíveis para a festa de entrega de prêmios da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro. 

O sr. Antonio De Lucca informou que havia finalizado o balanço anual e solicitou reunião 

juntamente com o sr. Presidente da FOB e o Conselho Fiscal. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Beraldi mais uma vez parabenizou o empenho e 

comprometimento dos diretores envolvidos na 1ª etapa, agradeceu a presença de todos e foi 

encerrada a reunião. 

  

  

Itatiba, 30 de abril de 2015. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

  

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


