
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL - 26/11/2016 

 

No dia vinte e seis de novembro de dois mil e dezesseis reuniram-se no Centro de Eventos 

“Luiz Fernando Fachini Beraldi”, devidamente convocados em dez de novembro de dois mil e 

dezesseis, os senhores diretores da FOB. A reunião teve início as 9:00h de acordo com a seguinte 

ordem do dia: 1- Abertura pelo presidente, 2 – leitura e aprovação da ata anterior, 3- balanço 

das atividades do ano de 2016, 4 – previsão de atividades e providencias para 2017, 5- 

campeonato brasileiro 2017, 6- eventos durante o campeonato brasileiro 2017, 7- assuntos da 

diretoria administrativa, 8- assuntos da diretoria técnica e 9- assuntos de interesse geral. A 

reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Antonio Fernando Burani que, que em face da 

ausência justificada do Sr. Mário Henrique Simões, solicitou a mim, Guido Nardi Neto que 

secretariasse a presente reunião. Prosseguindo, o Sr. Antonio Fernando Burani  solicitou um 

minuto de silêncio em homenagem a um ano da morte de nosso eterno presidente Luiz 

Fernando Fachini Beraldi. Em seguida o Sr. Antonio Fernando Burani informou que a assessora 

social Sra. Maria Stella Pretti Ramalho havia pedido demissão do cargo. Após explanação pelo 

Sr. Guido Nardi Neto e discussão com todos os diretores, ficou definido que a Sra. Maria Paula 

Vianna Arroyo Lemo irá tentar convencer a Sra. Maria Stella Pretti Ramalho a repensar à sua 

demissão. O Sr. Claudio Gonçalves fez comentários a respeito do assunto dizendo que entendia 

que faltavam mais reuniões e divulgar amplamente todos os assuntos atinentes a instituição. 

Em seguida, o Sr. Antonio Fernando Burani informou que juntamente com o Sr. Guido Nardi 

Neto estiveram reunidos com o secretário adjunto da secretaria de agricultura e abastecimento, 

Dr. Rubens Nanan Rizek Junior onde foi tratado do assunto referente ao decreto lei 45781 de 

27/04/2001, que cita sobre aglomeração das aves, da situação das aves exóticas no Estado de 

São Paulo-Sistema GEFAU e sobre o campeonato mundial em Cuba (exportação e importação 

das aves). A recepção foi muito boa e o secretário se colocou a disposição para resolver as 

pendências inclusive colocando dois assessores para auxiliar nesse trabalho. Iniciou-se o 

segundo item da ordem do dia: leitura e aprovação da ata anterior. Após a realização da leitura, 

o Sr. Antonio Fernando Burani solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na ata, 

se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. Partiu-se para o terceiro item 

da ordem do dia - balanço das atividades do ano de 2016 e item quarto: previsão de atividades 

e providencias para 2017. O Sr. Antonio Valdemir de Lucca, apresentou um balancete das 

atividades financeiras realizadas até 24/11/2016 e previsão até 31/12/2016. Aproveitou para 

informar a necessidade de alguns serviços para conclusão do novo prédio: impermeabilização 

da laje descoberta, fechamento lateral do primeiro e segundo pavimento com veneziana de pvc, 

instalação dos dois elevadores e instalação de vidro temperado nos vãos da fachada do primeiro 

pavimento. No prédio de exposições, teremos que substituir a porta principal de vidro em 

virtude dos desgastes naturais, substituição das telhas de pvc do telhado em virtude do 

ressecamento e consequentes goteiras no prédio, instalação do quiosque e banheiro para 

atender os criadores do sul, execução de uma escada para acesso do estacionamento inferior 

até a entrada principal (porta de vidro). O Sr. Antonio Fernando Burani solicitou mais uma vez a 

necessidade da venda de 23 stands que ainda não foram vendidos, para que possamos fechar 

nossa receita para atender as necessidades de investimentos. O Sr. Joao Francisco Basile da Silva 

lembrou a todos dos empréstimos feitos pela OBJO e disse que felizmente hoje a OBJO consegue 

sobreviver com a venda dos manuais. Seguindo para o quinto item da pauta do dia: campeonato 

brasileiro 2017. O Sr. Antonio Fernando Burani ressaltou o trabalho o Sr. Ivo Prado, Ayr David 

Gadret e Antonio Massaretto durante o campeonato brasileiro. O Sr. João Francisco Basile da 



Silva reiterou que embora as informações constantes nas informações mostrassem déficit nos 

Campeonatos Brasileiros, foi esclarecido que não estão computados os valores recebidos pelos 

stands, cujos recursos foram utilizados para as obras do novo pavilhão. Em virtude do 

campeonato brasileiro de 2017 abranger todos os segmentos, foi solicitado ao Sr. Marco 

Antonio Migliati que verificasse a necessidade de equipamentos (computadores) para atender 

toda demanda. O Sr. Ivo Prado solicitou que a partir de janeiro/2017, fossem realizado reuniões 

setoriais – diretores envolvidos diretamente na organização do campeonato, pois existe a 

preocupação da união dos canários com os exóticos. Existe uma preocupação muito grande com 

relação à logística da saída das aves no final do campeonato. Foi apresentado a todos, o logo do 

campeonato elaborado pelo Sr. Antonio Carlos Lemo e Sra. Maria Paula Vianna Arroyo Lemo. 

Ficou acertado que vamos adquirir 1.600 gaiolas do tipo túnel com as respetivas prateleiras para 

que possamos alojar os canários de porte. Em virtude dessa decisão, os canários de porte serão 

colocados por raça e não mais por clube. Também foi definido que serão adquiridos 50 unidades 

de pedestais e 20 marcadores de tempo para utilização no julgamento dos canários de canto 

timbrado (campeonato aberto). Seguindo para o sexto item da ordem do dia – Eventos durante 

o campeonato brasileiro, ficou definido o seguinte: 1- A entrega de prêmios será feita por clube, 

ou seja, todos os prêmios dos associados relacionados àquele clube serão entregues de uma só 

vez ao Presidente do clube. 2 – Para a entrega de prêmios de 2017 faremos a experiência de 

substituir o jantar por um coquetel – os participantes continuarão sentados em mesas de 8 

lugares - e a banda será substituída por músicas ambiente. 3 – A festa julina continuará na 

programação, nos mesmos moldes, apenas haverá substituição das barracas de cachorro quente 

e pastel por mesas de doces, salgados e bebidas, que estarão distribuídas em pontos 

estratégicos para melhor comodidade e agilidade no atendimento aos participantes. 4 – Vamos 

substituir o restaurante por uma quantidade maior de foods truck. Para os participantes que 

optarem por refeição, o restaurante Apimentado disponibilizará transporte até o local. 5 – O 

tradicional chá das mulheres continuará acontecendo. Iniciou-se o sétimo item da ordem do dia: 

Assuntos da diretoria administrativa. O Sr. Guido Nardi Neto analisou a evolução da quantidade 

de anilhas fabricadas até o momento e foram produzidas 14 mil anilhas a mais do que no mesmo 

período de 2015. Com isso devemos atingir a previsão elaborada anteriormente. O Sr. Guido 

Nardi Neto informou que a FOB está analisando a compra de uma máquina de gravação de 

anilhas a lazer, cujo valor é substancial e assim que ficar definido será informado a todos. Uma 

sugestão feita pelo Sr. Marco Antonio Migliati de que para uma maior divulgação deveríamos 

contatar os clubes para que os mesmos pudessem encaminhar a revista Brasil Ornitológico para 

as lojas e clínicas pet de sua cidade. Ficou acertado que iremos entrar em contato com os 

presidentes de clubes e implantarmos essa boa ideia. Ficou acertado que iremos enviar ao 

COCAD alguns manuais para que ele coloque na cesta de produtos de seu site, para venda. Em 

seguida foi elaborado o calendário das reuniões de diretoria para o ano de 2017, nas seguintes 

datas: 11/02 – 18/03 – 06/05 – 26/08 – 30/09 – 25/11. Foi feito agradecimento especial a Sra. 

Bernarcelli C. Beraldi pela doação das reformas de aproximadamente 300 cadeiras do auditório. 

Registramos um voto de apreciação aos nossos Diretores Sr. Antonio Carlos Lemo e Sra. Maria 

Paula Vianna Arroyo Lemo pela elaboração da revista Brasil Ornitológico, edição especial, a qual 

foi elogiada e apreciada por todos, que inclusive receberam seus exemplares em mãos Partindo 

para o oitavo item: Assuntos da diretoria Técnica: o Sr. João Francisco Basile da Silva, fez uma 

explanação a respeito da reunião da OMJ que aconteceu na Cervia na Itália, onde ele participou 

junto com o Sr. Mario Henrique Simões no segmento canário de cor e o Sr. Antonio Carlos Lemo, 

no segmento de canário de porte. Para esse congresso os países são convidados à participar. O 

Brasil foi o país que mais propostas apresentou no congresso. Continuanto, o Sr. João Francisco 

Basile da Silva informou que o campeonato de Reggio Emilia foi realizado no mês de novembro 

e o Brasil teve três juízes convidados para julgar, que foram: João Francisco Basie da Silva, Mario 



Henrique Simões e Antonio Carlos Lemo. Falou que o campeonato teve aproximadamente 20 

mil aves em concurso, o que para o Brasil é normal, e 190 mil aves na área de vendas, o que 

realmente transforma o evento no maior do mundo. Iniciando o último item da ordem do dia: 

assuntos de interesse geral, o Sr. Ayr David Gadret pediu a palavra e fez as seguintes colocações: 

1 – a possibilidade de ser fornecido uma bandeira da FOB, para o clube de Pelotas (SCCP), e ficou 

acertado que será levantado custos e se for o caso enviaremos a outros clubes que assim o 

solicitarem. 2 – Sr. Ayr David Gadret solicitou custo do aluguel das instalações da FOB para que 

pudesse enviar para uma empresa interessada em alugar o espaço. 3 – Disse da preocupação 

com relação as doenças nos criatórios. O Sr. Guido Nardi tomou a palavra e disse que o grande 

problema é a disseminação sem controle da aplicação de antibióticos nas criações. Sr. Guido 

Nardi Neto ficou de providenciar um artigo veterinário a respeito desse assunto. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Antonio Fernando Burani agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 

 

Itatiba, 26 de novembro de 2016. 

Guido Nardi Neto 

 Secretário 

 

Antonio Fernando Burani  

Presidente 


