
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 11/07/2016 

 

No dia 11 de Julho de 2016, reuniramse 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 2016, para a Assembléia Geral Ordinária. A reunião iniciou-se às 18:30h, 

quando o presidente da FOB, sr. Antonio Fernando Burani agradeceu a presença e externou a 

alegria em poder compartilhar com todos,  momentos vividos durante o Campeonato Brasileiro. 

O sr. Burani solicitou aos presentes que indicassem um presidente para a Assembléia. Foi 

aclamado o nome do Sr. Wilson Baggio Junior que aceitou a incumbência e convidou para 

compor a mesa os srs. Antonio Fernando Burani – Presidente da FOB, João Francisco Basile da 

Silva – Vice-Presidente Técnico da FOB, Antonio 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. Inicialmente o sr. Baggio solicitou a todos 1 minuto 

de silêncio em respeito ao falecimento das pessoas ligadas à nossa atividade, em especial ao seu 

pai Wilson Baggio, ao sr. Amadeo Sigismondi e ao sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, em suas 

palavras, o eterno presidente da FOB. Fez-se a leitura da pauta e foi abordado o primeiro item 

– “Apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria”. Com a palavra, o sr. Burani lembrou 

sobre o desafio em administrar a fase de transição para uma nova diretoria, procurando gerar 

confiança nos associados de que todas as idéias, projetos e decisões seriam realizados 

integralmente. O sr. Burani informou que nesse período procurou incentivar os membros da 

diretoria a se engajarem com seus conhecimentos para melhoria nos processos de que a cada 

um cabem, e que todo trabalho que o princípio da Federação continua sendo o de prestigiar 

profissionais talentosos que compõe nosso meio, sobretudo aqueles que dedicam seu tempo 

para as atividades voluntárias. Prosseguindo, o sr. Burani informou que a FOB trabalhou com 

muita determinação com relação ao assunto da emissão de GTA’s no Estado de São Paulo e que 

os aspectos políticos foram de extrema relevância para a solução dos problemas. Sobre os 

investimentos em infraestrutura, que tem o ponto principal a construção do novo pavilhão de 

negócios da FOB numa área de 14.200 m², o sr. Burani destacou também a reforma do Salão 

Nobre, a reforma de parte das instalações elétricas do pavilhão existente e a doação de 630 

gaiolas de exposição realizada pela sra. Bernarceli Beraldi. O sr. Burani lembrou também que 

neste período ocorreram muitas alterações na área de informática, revista e comunicação. O sr. 

Burani agradeceu o empenho da diretoria, em especial ao sr. Guido Nardi, principal responsável 

pela concretização do projeto de construção do novo pavilhão da FOB e passou a palavra ao sr. 

Guido, que explanou as etapas construtivas da obra, destacando todo comprometimento em se 

entregar a obra no prazo estipulado. O sr. Guido agradeceu o apoio dos srs. Severino Simões e 

Mario Simões que o auxiliaram em assuntos técnicos pertinentes à obra. Finalizando, o sr. Burani 

lembrou da necessidade de avaliar e se posicionar na questão dos parceiros com outras 

entidades afins, com o objetivo de procurar neutralizar os abusos da parte do governo em 

relação às aves de uma forma geral, buscando desenvolver mecanismos de assistência jurídica 

aos nossos associados, formar parcerias estratégicas com órgãos governamentais como o 

SEBRAE, SESC, Universidades e estimular o desenvolvimento de projetos na área de educação 

ambiental. 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 anual e o 

orçamento do exercício subseqüente e fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal da FOB, 

documentos estes que haviam sido enviados previamente aos clubes para conhecimento. Em 

seguida, o sr. Baggio, Presidente da Assembléia 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 subseqüente 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 2017”. Não houve clubes 

interessados. Com a palavra, o sr. Burani lembrou que conforme o Capítulo 11, artigo 9º, item f, 

é permitido à Federação tomar decisão relativa aos Campeonatos Brasileiros , determinando 

a(s) filiada(s) promotora(s) do Campeonato e com a conclusão do novo pavilhão de negócios, a 

FOB tem condições de fundir as 2 etapas do Campeonato Brasileiro em somente uma, 

justificando a proposta por questões logísticas, de redução de custos e engrandecimento de 

todos os segmentos envolvidos. O sr. Baggio solicitou a todos que se manifestassem caso fossem 

contrários à sugestão da Federação. Não havendo manifestações, definiu-se pela fusão das 

etapas do Campeonato Brasileiro 2017 em somente uma, que será realizado no mês de Julho de 

2017 com cronograma a ser definido oportunamente. Com a palavra o sr. Thomé, presidente da 

Federação Ornitológica Gaúcha elogiou e apoiou a decisão, solicitando brevidade na divulgação 

do calendário do Campeonato 2017 para que a FOG possa se programar com antecedência para 

trazer o maior número de criadores possível. O sr. Baggio iniciou o quarto item da pauta – 

“Assuntos Gerais de interesse da Federação”. Com a palavra o sr. José Giordano Penteado 

(UCCC) apresentou proposta para divisão do Campeonato Brasileiro em campeonato de 

individuais e de quartetos, como ocorria anteriormente, com argumento do aumento das 

chances de um criador de pequeno porte poder participar da disputa por séries no campeonato. 

A proposta foi recebida e será avaliada pela diretoria da FOB. Em seguida o sr. Guido Nardi 

realizou esclarecimentos sobre a emissão das GTA’s de retorno e informou que os convites para 

o jantar de premiação que será realizado no Salão de Eventos do Hotel Villa D’Ângelo já estão 

sendo comercializados, convidando todos a participarem da cerimônia. O sr. Mario Simões 

informou que durante a Assembléia de Juízes da OBJO foram aprovadas modificações nas 

normas de recepção dos juízes para que garantam melhores condições e segurança tanto aos 

juízes quanto aos clubes e que a FOB enviará em breve um comunicado aos clubes com as novas 

normas de recepção. O sr. William Maciel (UNICO) questionou se há algum posicionamento da 

FOB com relação aos clubes ditos “virtuais”, já que em sua opinião os mesmos vem prejudicando 

os clubes “tradicionais” por ter maior atratividade financeira com relação à anuidade e preço de 

anilhas. O sr. Marco Migliati (COCAD) lembrou que seu clube é um dos ditos “virtuais”, porém 

orgulha-se de ser o clube com maior número de associados do Brasil e que também seu clube é 

o atual Campeão Brasileiro da 1ª etapa. O sr. Migliati lembrou que o propósito de seu clube não 

é o de tirar sócios de outros clubes, mas sim o de dar oportunidade à novos criadores, 

informando que seu quadro de associados é composto de 80% de criadores que nunca haviam 

anilhado uma ave. Com a palavra o sr. Burani informou que a Federação está ciente desta 

questão e assumiu compromisso em buscar solução para o problema levantado. O sr. Gilson T. 

Soares lembrou que com o passamento do sr. Beraldi a Confederação Ornitológica Mundial - HS 

no mês de abril elegeu nova diretoria e saudou o sr Antonio Carlos Lemo por ter assumido a 

presidência da entidade. Finalizando, o sr. Wilson Baggio congratulou os presentes pela 

participação e nada mais havendo tratar, foi encerrada a Assembléia. 

 

Itatiba, 11 de Julho de 2016. 
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