
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 10/09/2016 

 

No dia 10 de setembro de 2016, reuniramse no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 29 de agosto, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 - Abertura pelo Presidente; 2 - 

Leitura e aprovação da ata anterior; 3 - Campeonato Brasileiro 2016 - Prestação de contas e 

avaliação sobre o evento com base nas informações e comentários feitos pelos srs Diretores, 

conforme pedido pelo sr. Presidente; 4 - Novo pavilhão - relato sobre as providencias tomadas 

e obras a realizar; 5 - Campeonato Brasileiro 2017 - união das etapas e diretrizes para o próximo 

ano; 6 - Anilhas; 7 - Assuntos da Diretoria Administrativa; 8 - Assuntos da Diretoria Técnica; 9 - 

Assuntos de interesse geral. A reunião foi aberta pelo Presidente da  FOB, Sr. Antonio Fernando 

Burani que leu  a carta  do sr. Vagner Martin – Diretor Secretário, o qual pede afastamento do 

cargo por razões profissionais, pelo que o sr. Burani agradeceu sua dedicação e solicitou a mim, 

Mário  Henrique Simões  que, doravante, também pudesse secretariar as reuniões da Diretoria. 

Em seguida o sr. Burani informou que o momento era propício para uma avaliação concreta do 

que se passou no período de quase um ano, lembrando dos desafios enfrentados para a 

construção do novo prédio e agradeceu a todos que se dedicaram dentro de suas possibilidades 

para que a obra e o Campeonato Brasileiro se concretizasse com sucesso, mencionando 

especialmente a grande dedicação e empenho do sr. Guido Nardi. O sr. Burani lembrou que 

ainda passamos por um momento de transição e que todos devemos nos empenhar para fazer 

da FOB o que sonhamos e para isto solicitou colaboração para que seja criado um plano para se 

definir prioridades, visando sempre atitudes de apoio ao criador. Iniciou-se o 2° item da ordem 

do dia – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Após a realização da leitura, o sr. Burani 

solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na ata, que se manifestassem. Após 

as devidas correções, aprovou-se a ata. Partiu-se para o 3º item da ordem do dia - Campeonato 

Brasileiro 2016. Com a palavra o sr Guido Nardi agradeceu à Banda Villa A3, que se apresentou 

cordialmente durante a festa julina, o sr. André Nagy, que realizou filmagem do Centro de 

Eventos com um drone para que o vídeo fosse editado e publicado em redes sociais e a Ecoplaca, 

que forneceu gratuitamente os crachás do Campeonato Brasileiro. Prosseguindo o sr. Guido 

apresentou uma avaliação financeira comparativa dos últimos 12 Campeonatos Brasileiros e 

informou que o Campeonato de 2017 foi deficitário, enumerando uma série de fatores que 

contribuíram para o fato, como: • A cobrança pela Secretaria da Agricultura do Estado de São 

Paulo da taxa de aglomeração de animais no valor de R$2,22 por ave declarada em GTA; • A 

necessidade de modificação do sistema de contratação de mão de obra para se evitar passivos 

trabalhistas, ocasionando um aumento no valor da folha de pagamento; • A necessidade de 

contratação de um número maior de mão de obra para poder atender o evento em função dos 

dois pavilhões; • O aumento no valor da montagem dos stands devido ao maior número de 

stands oferecidos; • A não entrada de recursos de comercialização dos stands de venda que já 

haviam sido contabilizados • O não recebimento do incentivo que a Prefeitura Municipal de 

Itatiba fornecia anualmente. O sr. Jorge de Pina ressaltou que o Campeonato Brasileiro é um 

evento de grande porte e que há necessidade de se buscar patrocinadores para o mesmo. O sr. 

Guido informou que condensou os comentários e sugestões recebidos e comentou que alguns 

problemas estruturais apontados no novo pavilhão já foram sanados.  Complementando, o sr. 

Burani informou que ainda há stands de venda a serem comercializados e solicitou à diretoria 

trabalhar na divulgação. Iniciando o 4º item do dia - Novo Pavilhão, o sr. Guido informou que 

para a conclusão da obra ainda restam algumas providências como a instalação de elevadores, 



a impermeabilização do último pavimento, o fechamento lateral com venezianas industriais dos 

pavimentos de estacionamento cobertos e a infra-estrutura para instalação do restaurante no 

primeiro pavimento. O sr. Guido explanou o alto custo para a instalação dos elevadores e disse 

ser prioritário o serviço de impermeabilização. Assim, será avaliado o fluxo de caixa da 

Federação para se adequar às necessidades prioritárias de execução. O sr. Burani informou que 

a FOB estuda a contratação de uma empresa especializada em assessoria de marketing para 

trabalhar na divulgação da Federação e também na locação do Centro de Eventos. Com a palavra 

o sr. Ayr lembrou que alguns proprietários de stands de venda não utilizam a vaga de 

estacionamento cedida, sugerindo que seja reavaliada a disponibilidade de liberação destas 

vagas no próximo Campeonato. Seguindo para o 5º item da ordem do dia - Campeonato 

Brasileiro 2017, o sr. Burani lembrou da decisão de se fundir as duas etapas e que a idéia inicial 

é de que a área onde hoje está instalado o restaurante seja utilizada para julgamento das aves 

dos segmentos de exóticos, psitacídeos, agapornis e POA’s. O sr. Burani complementou que 

deverão ser estudadas novas regras para o próximo Campeonato. Após ponderações, ficou 

definido que o próximo Campeonato será realizado entre os dias 06 e 16 de Julho de 2017, com 

o cronograma e regulamento a serem apresentados em breve, sendo a data limite para 

inscrições dia 26 de junho de 2017.O valor para inscrição por ave será de R$ 15,00 reajuste 

necessário para dar suporte aos custos do evento e o valor do catálogo de resultados R$15,00. 

Para o segmento de canários de canto clássico o sr. Cláudio Gonçalves comunicou a abertura 

para julgamento das três raças - Malinois, Timbrado Espanhol e Harzer-Roller e como não há 

ainda juízes habilitados nas especialidades de Timbrado Espanhol e Malinois, deverá ser 

convidado um juiz estrangeiro para essa função. Ainda com relação ao Campeonato, foi 

aprovada a extinção do limite de 200 aves por sócio para participação no Campeonato. Para os 

segmentos de agapornis, exóticos, psitacídeos e POA’s, será aplicado o limite de 5 aves e 1 

quarteto por classe por criador. Com as mudanças realizadas e a fusão das duas etapas, o sr. 

João Basile alertou para a necessidade de uniformização dos critérios com relação à pontuação 

para a finalidade de premiação do Campeonato de Clubes. Foi discutida pela diretoria a proposta 

do sr. Giordano Penteado apresentada durante a Assembléia Geral no 65º Campeonato 

Brasileiro que tratava da divisão do Campeonato em “individuais” e “quartetos”. Após 

discussões, a proposta foi rejeitada por unanimidade. Em seguida o sr. João Basile apresentou 

proposta para que os conjuntos classificados em primeiro lugar com 90 pontos ou mais ou 360 

pontos ou mais em suas respectivas cores ou raças , tanto no concurso individual como no de 

quartetos nos Campeonatos Abertos, estejam liberados para participação no Campeonato 

Brasileiro de acordo com critérios estabelecidos. A proposta foi aprovada e o regulamento será 

comunicado aos clubes. Finalizando, ficou definido também que a partir do próximo ano as 

alterações nos números das anilhas posteriormente às inscrições poderão ser feitas até as 20 

horas do dia anterior ao inicio dos julgamentos sendo de responsabilidade exclusiva dos 

administradores dos clubes e somente poderão realizadas pelo sistema. Partindo para o 6º item 

da ordem do dia - Anilhas, o sr. Guido informou que até o dia 31 de agosto de foram produzidas 

407.000 anilhas, número 16% inferior ao produzido até a mesma data em 2015, prevendo 

chegar em 500.000 anilhas produzidas até o final do ano. Para 2017, ficou definido a exclusão 

da taxa adicional de R$1,50 cobrada por anilha para financiar a construção do novo prédio e 

aprovou-se um reajuste no valor original das anilhas conforme tabela a seguir: Iniciou-se o 7º 

item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Mario Simões o pedido de 

filiação da ACBR - Associação dos Canaricultores de Birigui e Região (Birigui - SP), COAN - Clube 

Ornitológico de Artur Nogueira (Artur Nogueira - SP), COVT - Clube Ornitológico Vale do Taquari 

(Teutônia - RS), SOESB - Sociedade Ornitológica do Extremo Sul da Bahia (Lajedão - BA), ACON-

MG - Associação dos Criadores Ornitológicos de Nepomuceno (Nepomuceno - MG) e SOCRI - 

Sociedade Ornitológica Santocristense (Santo Cristo - RS), informando que a documentação das 



associações estão de acordo, sendo as mesmas registradas sob as siglas AS, AT, AP, AR, BN e BP, 

respectivamente. Seguindo para o 8º item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Técnica, o sr. 

João Basile informou que no ano de 2017 serão realizados 2 cursos de canaricultura de cor e 

porte, um na cidade de São Paulo e outro em Salvador. Em São Paulo o curso será promovido 

pelo CPCCF - Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados e será dividido em dois finais de 

semana, um para cor e um para porte e será realizado entre os dias 7 e 9 de Abril e 14 e 16 de 

Abril. Em Salvador o curso será realizado pela SOS - Sociedade Ornitológica de Salvador, entre 

os dias 21 e 23 de Abril.  Prosseguindo, o sr João Basile informou que a OMJ – Ordem Mundial 

de Juízes, realizará no mês de setembro, em Cervia, na Itália, Congresso Técnico para discussão 

de propostas de adequação dos standards de todos os segmentos, complementando que o Brasil 

foi convidado e é o país que mais apresentou propostas para a pauta de discussões. 

Representando o Brasil irão os srs. João F. Basile da Silva, Mario H. Simões no segmento de 

canários de cor e Antonio Carlos Lemo no segmento de canários de porte. Com a palavra o sr. 

Cláudio Gonçalves informou que está elaborando o Manual de Julgamento de Canários de Canto 

e prevê sua conclusão para 2017. O sr. Cláudio informou que durante o Campeonato Brasileiro 

foi aprovado o sr. Eduardo Mota como juiz de canários de canto Harzer-Roller e solicitou ao sr. 

Basile que o sr. Eduardo fosse passado diretamente à condição de juiz aspirante, visto à 

necessidade de juízes para o segmento, solicitação a qual foi aprovada. Prosseguindo, o sr. 

Cláudio apresentou sugestão para que a FOB estude ainda para este ano a possibilidade de 

promoção de Campeonatos de canto  fibra para canários domésticos. Em resposta o sr. Guido 

informou que a proposta é interessante para o crescimento do segmento e solicitou ao sr. 

Cláudio que elaborasse o regulamento para dar prosseguimento ao assunto. Iniciou-se o 9º item 

da ordem do dia - Assuntos de interesse geral. Com a palavra a sra. Maria Paula Lemo sugeriu o 

retorno da premiação do concurso de revistas. A proposta foi aprovada tendo a seguinte 

premiação definida: o clube campeão receberá isenção da anuidade FOB e mais 1.000 anilhas, 

o clube segundo colocado receberá isenção da anuidade FOB e mais 700 anilhas e o clube 

terceiro colocado receberá isenção da anuidade e mais 500 anilhas. O sr. Marco Migliati 

informou que devido à nova estrutura do FOB.NET para poder abrigar a quantidade de dados de 

uma maneira mais adequada, haverá necessidade de recadastramento de todos os clubes e 

criadores. Para isto será enviado um comunicado. Prosseguindo o sr. Marco informou que 

deverá ser bem estudada a logística de operação do Campeonato Brasileiro, agora unificado, 

ressaltando a necessidade de investimento em novos equipamentos. Com a palavra o sr. Ayr 

Gadret registrou que a metodologia adotada para comunicação interna entre a equipe de 

entrada de aves para julgamento e a equipe de enfermaria agilizou muito o processo de entrada 

das aves. Com relação à retirada de aves após o Campeonato, o sr Ayr sugeriu que a diretoria 

estude a possibilidade de retirada antecipada para os criadores que residam mais distantes. O 

sr. Guido Nardi informou que a 6ª Feira de Aves Pet recebeu 1.118 aves de 39 criadores e que 

ficou aberta de 23 de julho a 28 de agosto, no Centro de Eventos. Finalizando, o sr. Guido 

informou que a FOB será patrocinadora da XVIII SEMACC VET - Semana Acadêmica, Científica e 

Cultural de Medicina Veterinária que ocorrerá entre os dias 29 de Agosto e 02 de Setembro, 

promovida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista. Nada mais 

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

 

Itatiba, 10 de setembro de 2016. 

Mario Henrique Simões – Secretário 

Antonio Fernando Burani – Presidente 


