
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL - 27/02/2016 

 

No dia 27 de fevereiro de 2016, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando 

Fachini Beraldi” devidamente convocados no dia 16/02/2016, 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 da ata anterior e comentários; 3 - Campeonato Mundial 2016 

- Informações importantes; 4 - 2ª Passagem do Mogno em Matosinhos e futuras 

providências; 5 - Explanação do andamento da obra do novo Pavilhão; 6 - Comunicação 

da necessidade de captação de recursos - finalização das obras; 7 - Campeonato 

Brasileiro -1 e 2 Etapa; 8 - Assuntos da Diretoria Administrativa (Comunicação, 

Marketing, Informática, Financeira e Executiva); 9 - Assuntos da Diretoria Técnica; 10 - 

Manifestações dos Presidentes do Conselho Deliberativo e Fiscal; 11 - Assuntos Gerais - 

Relevantes; A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Antonio Fernando Burani, 

que justificou a ausência do Sr. Jorge de Pina e apresentou-me, Vagner F. Martin, como 

novo Diretor- Secretário da Federação, pedindo-me para secretariar a mesma. O Sr. 

Burani pediu um minuto de silêncio em memória do Sr. Amadeo Sigismondi Filho, 

falecido em 18/02/2016. Após a justa homenagem, iniciou-se o iniciouse o 2° item da 

ordem do dia - Leitura da ata anterior e comentários. Feita a leitura pelo Sr. Mário 

Simões, houve aprovação por unanimidade da ata da reunião realizada em 12/12/2015. 

Seguindo com o 3° item - Campeonato Mundial 2016 - Informações importantes , o Sr. 

Burani  teceu comentários de uma forma geral, destacando a estrutura com suas 

virtudes e problemas, ressaltando a diversidade de empresas voltadas ao mercado 

ornitológico presentes na área comercial, muitas das quais, com muito interesse em se 

instalar no Brasil . Pediu ainda a manifestação dos Srs. João Basile e Antonio Carlos 

Lemo.  Com a palavra, o Sr. João Basile,também abordou o assunto comparativo em 

relação ao pavilhão de vendas comentando  sobre a forma de julgamento relacionada 

ao público externo, mencionando  que lá não existe a possibilidade de acompanhar o 

julgamento. Mencionou sobre a eleição do Presidente da OMJ, na qual foi eleito o sr. 

Roberto Rossi e do VicePresidente administrativo da COM, na qual participaram quatro 

candidatos, tendo sido eleito o sérvio Sr. Slobodan Kulic.  O Sr. Lemo pediu a palavra 

para comentar sobre a participação do Sr. Burani como fato positivo, pois ele pôde 

verificar a estrutura comercial do Campeonato Mundial. Destacou a questão da 

construção do novo pavilhão com a melhoria da comercialização de produtos, visando 

uma concorrência natural e benéfica aos criadores. Passando para o 4° item da ordem 

do dia, o Sr. João Basile comentou sobre a segunda passagem da mutação Mogno 

informando que juntamente com o sr. Mario Simões entrou em contato com criadores 

da mutação na Europa para que os mesmos apresentassem suas aves no Campeonato 

Mundial e que o número de aves apresentadas sendo suficiente para que fosse realizada 

uma seleção prévia antes da mutação ser avaliada pela comissão julgadora da COM. O 

sr. Basile complementou que a mutação obteve média de 88,5 pontos, sendo que o 

mínimo necessário para aprovação é de 87 pontos e lembrou que a próxima   passagem 

será durante a realização do 66° Campeonato Mundial HN em Almeria-Espanha em 



2017. Seguindo para o 5° item da ordem do dia - Explanação do andamento da obra do 

novo Pavilhão,  o Sr. Burani passou a palavra para o Sr. Guido visando explanar sobre a 

obra. Com  a  palavra, o Sr. Guido Nardi informou que a previsão de entrega da estrutura 

pré-fabricada mencionada pela construtora é 21/03/2016. O trabalho deverá ser 

concluído até dia 31/03/2016. A obra está encaminhada e dentro do prazo. Explanou 

sobre alguns aspectos referentes aos projetos de Elétrica,Hidráulica e 

Bombeiros,destacando a qualidade técnica das empresas envolvidas bem  como a 

comparação dos orçamentos, finalizando  que a previsão de conclusão das obras é 

31.05.2016 .  Pedindo a palavra o Sr. Wilson Baggio questionou sobre a possibilidade de 

utilização do estacionamento para eventos. O Sr. Guido descartou a possibilidade 

dizendo que a estrutura de piso não é indicada para tal. Ainda, o Sr. Baggio levantou o 

assunto da distribuição estratégica dos stands visando o melhor aproveitamento e 

segurança da estrutura do prédio.  O Sr. Guido disse que essa questão será estudada 

para que possa ter o melhor aproveitamento possível. O Sr. Burani fez a introdução ao 

6° item da ordem do dia - Comunicação da necessidade de captação de recursos -

finalização da obra, passando a palavra para o Sr. Guido. O Assunto foi tratado pelo Sr. 

Guido, que apresentou tabela com valores do investimento feito até o momento e dos 

valores a investir, e despesas extras que surgiram  como o pagamento ao Governo de 

S.Paulo da taxa de aglomeração de aves. Mencionou   alternativas de arrecadação,   a 

fim de obter um equilíbrio financeiro  para a conclusão da obra e  eventuais despesas 

extraordinárias. O Sr. Baggio propôs que a venda dos stands seja intensificada, tanto 

para criadores como para comerciantes. Todos os presentes concordaram.   Seguiu-se 

para o 7° item da ordem do dia, Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª Etapas, O Sr. Guido 

informou que está finalizado os detalhes para as duas edições e que tudo caminha 

dentro do previsto, inclusive a contratação do pessoal  deverá  ser através de empresa 

terceirizada com custo menores.  A Sra. Maria Stella disse que os eventos que serão 

realizados durante as competições já estão contratados.  A Sra. Maria Paula preparou 

um release sobre a Primeira etapa para iniciar a divulgação. Passando para o 8° item da 

ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa (Comunicação, Marketing, 

Informática, Financeira e Executiva), APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE JULGAMENTO VIA 

TABLET. O Sr. Marcos Migliati apresentou detalhes de abertura dos campeonatos no 

sistema FOB.NET. Ainda, apresentou um novo sistema de planilhamento de julgamento 

com uso de tablet. Falou sobre a contratação de internet de melhor qualidade para o 

pavilhão, com capacidade para 70 computadores durante a época do campeonato. O Sr. 

Marco Migliati levantou orçamentos e apresentou para a FOB, sugerindo que a 

Federação adquira tablets com configuração mínima necessária para a utilização do 

software. O Sr. Lemo lembrou que cada juiz pode usar seu próprio tablet. O Sr. João 

Basile levantou o receio de implementar de forma ampla, sugerindo um projeto piloto 

para teste nessa próxima edição do Campeonato Brasileiro. O Sr. Lemo argumentou que 

hoje em dia todos utilizam smartphones e não acredita que existirá tamanha 

dificuldade. Ainda, fez a comparação com a quantidade de aves julgadas no Mundial em 

relação às aves classificadas no Campeonato Brasileiro. O Sr. Marco Migliati sugeriu a 

utilização na 1ª etapa e no Campeonato Aberto Internacional de Pirassununga para 

teste. Com a palavra, o Sr. Burani sugeriu a experiência no Campeonato de Pirassununga 



como teste em grande porte, visando a facilidade de utilização no Brasileiro. O Sr. Mário 

Simões questionou se é possível retornar ao sistema tradicional no decorrer do 

julgamento. O Sr. Marco Migliati explicou a dúvida do Sr. Mário demonstrando que, caso 

algo aconteça durante o campeonato com o sistema, é possível utilizar de forma mais 

ampla no momento da pontuação. O Sr. Burani sugeriu a colocação de “assessores” para 

o suporte aos tablets e ao sistema durante o Campeonato Brasileiro. O Sr. Giovanni 

Mura levantou que é uma realidade a utilização dos tablets e que devemos apenas 

alinhar a questão técnica posterior.  Ainda sobre o tema, o Sr. Marco Migliati informou 

a necessidade de aumentar o espaço da hospedagem no FOB.NET visando o aumento 

de itens a ser computados pelo sistema com essa nova forma de armazenamento. O Sr. 

Burani concordou com o investimento no suporte. O Sr. João Basile sugeriu que sejam 

enviadas cartas informativas para os senhores juízes de forma que atualizem-se, fazendo 

os testes mesmo que em seus próprios computadores. MARKETING: O Sr. Lemo tratou 

sobre o novo layout e estrutura que será implementado na Brasil Ornitológico, com 

algumas novidades editoriais. Apresentou o layout com as mudanças e novas 

tendências. Ainda, apresentou as novidades sobre a revista Brasil Ornitológico nº 102. 

O trabalho foi parabenizado por todos ali presentes. Ao fim da apresentação, o Sr. Burani 

solicitou que seja alterada a função da Sra. Maria Paula de DIRETORA DE COMUNICAÇÃO  

para DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. Sobre o 9° item da ordem do dia - 

Assuntos da Diretoria Técnica, Sr. João Basile informou que está tudo encaminhado para 

o Curso de Canaricultura que será realizado entre os dias 01/04/2016 e 03/04/2016. 

Mencionou sobre a nova mutação Mogno. Informou que providenciará atualização do 

Manual de Julgamento de canários de Cor (mogno /opalino) tão logo a mutação mogno 

seja homologada. O Sr. Lemo pediu a palavra para falar sobre a preocupação da 

atualização dos manuais de Porte. Foi decidido que após o texto enviado pelo Sr. João 

Basile será dado andamento no envio para atualização de ambos os manuais. O Sr. Mário 

Simões pediu a palavra para informar que dia 13/02/2016 reuniram-se com 

representantes da FOG e FOC para procurar conhecer com mais detalhes o trabalho das 

Federações, e também  alinhar e aproximar o relacionamento entre os mesmos e a FOB 

O Sr. Burani expressou que a Federação tem um papel muito importante por ser o 

suporte que os criadores precisam. O Sr. Luciano Camargo disse que após essa reunião 

melhorou muito o relacionamento na própria FOG, alinhando os pensamentos em 

direção da FOB. O Sr. Ayr Gadret pediu a palavra para falar sobre uma situação que viveu 

no mês de janeiro desse ano, com clubes  de Brasília. Falou sobre a parceria que existe 

entre os dois clubes. Comentou ainda sobre o falecimento do Sr. Wilmuth, ex presidente 

da SOB.Igualmente colocou sobre a possibilidade de ajuda aos clubes que pretendem 

executar obras ou manutenção destinando para isso  um percentual da receita.Destacou 

o Dr. Juvenal Perestrelo que a proposta é inviável estatutariamente O Sr. Lemo pediu a 

palavra para solicitar que seja enviado para ele as fichas projetos para divulgação. O Sr. 

Burani concorda em passar o máximo possível de informações para os criadores nas 

mais variadas formas de divulgação. Usou como exemplo o FOB.NET. Passando para o 

11° item da ordem do dia - Assuntos Gerais – Relevante-Sr. Guido informou os Novos 

clubes filiados à FOB, são eles: Clube Ornitológico de Venâncio Aires (COVA), de 

Venâncio Aires - RS, sigla OM; Associação Ornitológica do Rio Grande do Norte, sede na 



cidade de Parnamirim - RN  (ASSORN) sigla OJ ; Associação Cruz Altense de Criadores de 

Canários,  de Cruz Alta - RS (ACCC) sigla OK;  Clube dos Criadores de Aves Domésticas, 

de Palmeira dos Indios AL (CCAD)- sigla OL. O Sr. Lemo pediu a palavra para retomar o 

assunto do Campeonato Mundial - HN, mencionando a homenagem feita ao Sr. Luiz 

Fernando Fachini Beraldi, colocando a foto dele no Catálogo de Resultados do  

Campeonato  e a confecção de uma placa, somente oferecida para ex Presidentes da 

COM, porém devido a sua representatividade consideraram-no merecedor de tal 

homenagem. O Sr. Baggio pediu a palavra para parabenizar o Sr. Lemo a Sra. Maria Paula 

sobre a revista feita em homenagem ao Sr. Beraldi. O Sr. Burani reforçou o pedido para 

que todos da diretoria trabalhem na busca por compradores de stands da 2ª etapa do 

Campeonato Brasileiro. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Burani agradeceu a presença 

de todos, encerrando  a reunião.  

 

Itatiba, 27 de fevereiro de 2016  

Vagner Fernando Martin  

Secretário FOB 

 

Antonio Fernando Burani  

Presidente FOB 


