
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO BRASIL – 
09/12/2017 

 
 

 No dia 09 de dezembro de 2017, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 
Beraldi”, localizado no município de Itatiba – São Paulo reuniram-se os diretores da 
Federação Ornitológica do Brasil (FOB), devidamente convocados.As ausências foram 
justificadas. 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 – Avaliação 
das atividades de 2017; 4 – Posicionamento da diretoria com relação às atividades de 
2018; 5 – Avaliação das questões relativas aos Patrocínios e site da FOB; 6 – 
Assuntos da Diretoria Administrativa; 7 - Assuntos da Diretoria Técnica; 8 - Assuntos 
de interesse geral. 
 
 Iniciando com o 1° item da ordem do dia, a reunião foi aberta pelo presidente da 
Federação Ornitológica do Brasil (FOB), o Sr. Antonio Fernando Burani que agradeceu 
a presença de todos e solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Marco 
Aurélio Granzoto, tradicional criador de canários de canto e por vários anos diretor da 
FOB no segmento.  
 
 Iniciou-se o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata anterior. Após 
a realização da leitura, o Sr. Burani solicitou a todos que se caso tivessem 
algumcomentário que se manifestassem. A ata foi aprovada sem observações. 
 
 Seguiu-se para o 3° item – Avaliação das atividades de 2017, o Sr. Burani 
comentou que o campeonato brasileiro de 2017 foi um evento imponente, agradeceu o 
esforço de todos que colaboraram para o sucesso do evento. O Sr. Guido apresentou 
os investimentos realizados no ano de 2017. O Sr. Burani convidou a todos no 
engajamento às medidas de contenção de gastos para os anos seguintes, enfatizou 
que a fase do pais é critica e que a FOB em meio a crise consegue se planejar 
financeiramente ao contrário de muitas empresas. O Sr. Antonio de Lucca informou 
que o diretor regional e gerentes do banco Bradesco visitaram a sede da FOB e 
ficaram deslumbrados com a infraestrutura da federação, foi realizada uma reunião e o 
limite de crédito aumentado pela confiabilidade. 
 
 Seguiu-se para o 4° item - Posicionamento da diretoria com relação às 
atividades de 2018, o Sr. Burani, com base na sua apresentação “Tempo de 
Crescimento”, enfatizou os itens que seriam prioridade para 2018, sendo eles a 
implantação de um novo site o qual já foi autorizado, aquisição de uma nova máquina 
a laser para a confecção das anilhas, concentrar esforços na divulgação do Centro de 
Eventos para locação em períodos ociosos, trabalhar junto aos clubes para fomento 
da ornitologia amadora, continuar o ótimo trabalho político que vem sendo feito junto 
aos órgãos do governo e instalar circuito fechado de câmeras no edifícios dos 
estandes. 
 
 Em relação ao 5° item - Avaliação das questões relativas aos Patrocínios e site 
da FOB, o Sr. Guido informou que os responsáveis pelo novo site da FOB serão o Sr. 
Marco Migliati com o apoio de conteúdo da Sra. Maria Paula Lemo e o Sr. Antonio 
Carlos Lemo. Em relação aos patrocínios, a Sra. Maria Paula apresentou um plano 
comercial preliminar com a ideia de quotas. O Sr. Burani aproveitou para apresentar o 
novo vídeo de divulgação institucional da federação, a diretoria elogiou o conteúdo. 
 
 Seguindo para o 6° item – Assuntos da Diretoria Administrativa, o Sr. Guido 
informou que o sistema FOB.NET estará indisponível do dia 17/12/2017 até 
05/01/2018 e que a FOB estará em recesso a partir do dia 22/12/2017. O Sr. Burani 
parabenizou a COPA BRASIL SOCO DE ORNITOLOGIA, promovida pela Sociedade 
Oeste Catarinense de Ornitologia em Chapecó-SC, comentou que é um exemplo a ser 
seguido. 
 



 Em relação ao 7° item - Assuntos da diretoria técnica, o Sr. João Basile informou 
que foi finalizada a redação do manual de julgamento de canários de cor, agradeceu o 
apoio da sua equipe na revisão. O Sr. Claudio Gonçalves informou que o regulamento 
do concurso de canto livre foi concluído, complementa que o canto livre trará muitos 
benefícios a federação, atraindo novos sócios. O Sr. Luciano Camargo questionou 
sobre o intercâmbio de juízes, por exemplo, para o julgamento dos tarins. O Sr. João 
informou que existe um grupo elaborando o critério de julgamento para os tarins e que 
o julgamento terá a presença de um juiz especialista possivelmente da Argentina. O 
Sr. Wilson Baggio compartilhou sua ideia da OBJO escalar os juízes para os 
julgamentos e não mais os clubes convocarem os mesmos. O Sr. Antonio de Lucca 
doou para OBJO 50 (cinquenta) botons. 
 
 Finalizado com o 8° item – Assuntos de interesse geral, o Sr. Burani divulgou a 
publicação da instrução normativa SEMA (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) de N° 1 do estado do Rio Grande do Sul, a qual estabelece normas e 
procedimentos referentes à categoria de uso e manejo de criadores comerciais de 
aves exóticas no estado do Rio Grande do Sul.As autorizações para a atividade de 
criação comercial de aves exóticas, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, serão 
de competência da SEMA. O Sr. Luciano comentou que a maioria dos criadores no 
estado são amadores e que a após a instrução normativa todos estão em desacordo 
com a instrução, informou que alguns criadores estão entrando com processos 
individuais contra a instrução normativa. O Sr. Burani comentou que uma postura 
jurídica não é a mais adequada e que poderá haver retaliação, uma estratégia política 
seria mais eficiente. O Sr. Juvenal Perestrelo concordou que a melhor alternativa é a 
politica e que a FOB não tem competência jurídica para intervir e que está limitada ao 
município de Itatiba – SP. Politicamente a FOB pode colaborar para um acordo. O Sr. 
Guido sugeriu primeiramente uma reunião entre a Federação Ornitológica Gaúcha 
(FOB) e criadores para alinhamento inicial,posteriormente reunir-se com os 
responsáveis da SEMA. O Sr. Burani está disposto a colaborar nessa reunião. O Sr. 
Ayr Gadret informou que a FOB através de votação na câmara PET assumiu a posição 
de efetiva, antes estava como convidada. 
 Nada mais havendo a tratar depois de discutidos todos os itens da pauta, o Sr. 
Burani agradeceu a presença de todos e foi encerrada a reunião. 
 
 

Itatiba, 09 de dezembro de 2017. 

 
 

Rafael Zorzetti Pereira – Secretário 
 
 

 
     Antônio Fernando Burani – Presidente 


