
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA 

DO BRASIL – 10/07/2017 

 

No dia 10 de julho de 2017, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

localizado no município de Itatiba – São Paulo reuniram-se os Srs. presidentes de clubes ou seus 

representantes, filiados a Federação Ornitológica do Brasil (FOB), devidamente convocados 

através da carta de convocação para assembleia geral de 10 de junho de 2017. A reunião teve 

início às 18h30min com a presença de 50 (cinquenta) presidentes ou representantes de clubes. 

O Sr. Antonio Fernando Burani (Presidente da FOB) agradeceu a presença de todos e solicitou a 

indicação de um presidente para a assembleia, foi aclamado o Sr. Wilson Baggio Junior, o qual 

aceitou a incumbência e convidou para compor a mesa os Srs. Antonio Fernando Burani 

(Presidente da FOB), Mario Henrique Simões (Vice-Presidente Administrativo), João Francisco 

Basile da Silva (VicePresidente Técnico), Antônio de Lucca (Diretor Financeiro) e a mim, Rafael 

Zorzetti Pereira para secretariá-lo. Fez-se a leitura da pauta com a seguinte ordem do dia: 1 – 

Apresentação das atividades da diretoria; 2 – Apreciação do balanço anual e aprovação do 

orçamento para o exercício subsequente; 3 – Escolha do local e promotor do campeonato 

brasileiro de ornitologia amadora de 2018; 4 – Assuntos gerais de interesse da federação. 

Iniciando com o primeiro item da ordem do dia, a reunião foi aberta pelo presidente da FOB, o 

Sr. Antonio Fernando Burani agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação das 

atividades da diretoria intitulada de “Tempo de Crescimento”. Destacaramse como desafios 

superados o término da construção do novo edifício, a fusão das duas etapas durante o 

campeonato brasileiro de 2017, a emissão eletrônica de GTA (Guia de Transporte de Animais) 

para o estado de São Paulo, o novo critério de cálculo para a taxa de aglomeração de animais, o 

decreto assinado pelo governador no dia 07/07/2017, diversas construções e melhorias tais 

como a construção de um novo quiosque no estacionamento, a escada de acesso do 

estacionamento inferior, o aumento da área de julgamento, a instalação dos elevadores no 

edifício dos estandes, o fechamento lateral do edifício de estandes com venezianas de PVC, a 

instalação de rede “wi-fi” no edifício dos estandes, a substituição da porta de vidro do edifício 

de exposições, a aquisição de 1600 (mil e seiscentas) gaiolas tipo túnel para os canários de porte 

e 40 (quarenta) prateleiras, a aquisição de 12 (doze) mesas de julgamento personalizadas para 

o julgamento de canários de porte, a aquisição de 50 (cinquenta) suportes para o julgamento de 

canários timbrados, a recuperação das prateleiras utilizando-se mão de obra própria, a 

instalação de escada metálica na sala da assembleia para saída de emergência, a pintura interna 

do prédio de exposições e limpeza das venezianas de PVC, o serviço de impermeabilização 

provisória da ultima laje e o acesso online aos resultados do campeonato brasileiro de 2017. O 

Sr. Antonio Burani complementou os próximos desafios da federação destacando-se o projeto 

de aproveitamento dos edifícios nos períodos fora do campeonato brasileiro, aquisição de 

equipamento para gravação de anilhas a laser, construção de uma nova portaria em virtude da 

dificuldade de acesso dos ônibus, impermeabilização da última laje, a criação de um novo site, 

a adequação do estatuto compatibilizando com as necessidades atuais, projeto junto aos clubes 

para fomentar a ornitologia no Brasil, maior interface política visando maior integração entre 

secretaria, ministério do meio ambiente e a FOB e a instalação de câmeras no edifício dos 

estandes. Iniciou-se o segundo item da ordem do dia – Apreciação do balanço anual e aprovação 

do orçamento para o exercício subsequente. O Sr. Antonio de Lucca apresentou o balanço e a 

previsão orçamentária para o exercício de 2017, informou que o conselho fiscal da FOB, 

composto pelos diretores Ivo Prado, Valdir José Bacochina e Takatsugu Kobayashi, reuniram-se 

na data de 05/06/2017 e aprovaram os documentos, livros, balanço patrimonial e demais 



demonstrações financeiras da entidade, encerrados em 31 de dezembro de 2016. O Sr. Baggio, 

presidente da assembleia, solicitou que se manifestassem aqueles com dúvidas sobre o assunto. 

Não havendo dúvidas, a homologação do balanço aprovado pelo conselho fiscal e o orçamento 

para o exercício subsequente foram aprovados por unanimidade. Seguindo para o terceiro item 

da ordem do dia – “Escolha do local e promotor do campeonato brasileiro de ornitologia 

amadora de 2018”. O Sr. Baggio declarou aberta a possibilidade de candidatura de qualquer 

clube para a realização do campeonato brasileiro de 2018. Não houve candidatos, dessa forma 

foi aprovado que o campeonato brasileiro de 2018 será realizado no centro de eventos da FOB, 

em Itatiba – SP. Finalizando a reunião com o quarto item da ordem do dia – “Assuntos gerais de 

interesse da federação”. O Sr. Baggio solicitou que os presidentes se manifestassem em relação 

aos assuntos de interesse da federação. O tema abordado pelos presidentes foi em relação ao 

crescimento da atividade ornitologia amadora no Brasil, o Sr. Álvaro Blasina sugeriu que na 

reunião também fosse feita uma apresentação e um balanço do crescimento da atividade como 

um todo. O Sr. Burani informou que, conforme os próximos desafios apresentados 

anteriormente, projetos serão estudados junto aos clubes para estimular a ornitologia no Brasil. 

O Sr. Mario Simões complementou que é o momento de expandir a base e que a FOB está aberta 

a ideias e opiniões, visto que não é um trabalho exclusivo da federação, será um projeto 

integrado entre clubes e federação. Também foi solicitado que sejam disponibilizados 3 (três) 

dias para a soltura das aves para o próximo campeonato brasileiro, colaborando com os 

criadores que percorrem grandes distâncias. Finalizando, o Sr. Wilson Baggio agradeceu a 

presença de todos os participantes e nada mais havendo a tratar foi encerrada a assembleia. 

 

Itatiba, 10 de julho de 2017 

Rafael Zorzetti Pereira  

Secretário da Assembleia 

 

Wilson Baggio Junior 

 Presidente da Assembleia 


