
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 11/02/2017 

 

No dia 11 de fevereiro de 2017, reuniramse no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 23 de janeiro, 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 e aprovação da ata anterior; 3 - Campeonato Mundial Almeria; 4 - Obras no novo 

pavilhão; 5 - Campeonato Brasileiro 2017; 6 - Assuntos da Diretoria Executiva; 7 - Assuntos da 

Diretoria Administrativa; 8 - Assunto da Diretoria Técnica; 9 - Relatos dos diretores de áreas 

2016/2017; 10 - Assuntos de interesse geral. Iniciando com o 1º item da ordem do dia, a reunião 

foi aberta pelo Presidente da  FOB, Sr. Antonio Fernando Burani agradeceu a presença de todos 

e solicitou a mim, Mário  Henrique Simões  para secretariar a reunião. O sr. Burani solicitou 1 

minuto de silêncio em respeito ao falecimento da sra. Maria Thereza Michelin Baggio,  mãe do 

sr. Wilson Baggio Junior, ocorrido no dia 05 de fevereiro. Em seguida o sr. Burani comunicou 

sobre o pedido de desligamento do sr. Eduardo Cava da diretoria de agapornis por motivos 

profissionais e do pedido de afastamento temporário do sr. Antonio Celso Ramalho, presidente 

do Conselho Deliberativo, por motivos de saúde. O sr. Burani lamentou a ausência dos diretores 

e aproveitou o momento para agradecer o empenho e dedicação dos mesmos enquanto 

desempenharam suas funções. O sr. Burani saudou também o sr. João Basile pelo seu 

aniversário no dia 12 de fevereiro. Iniciou-se o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior. Após a realização da leitura, o sr. Burani solicitou a todos que se 

tivessem alguma correção a fazer na ata, que se manifestassem. Após as devidas correções, 

aprovou-se a ata. Seguindo para o item 3 - Campeonato Mundial Almeria, o sr. Burani informou 

que por recomendações médicas não pôde estar presente do Campeonato, porém o Brasil 

esteve representado pelos srs. João Basile, Antonio Carlos Lemo e Fernando Teixeira. Com a 

palavra o sr. João Basile comunicou que a delegação brasileira foi muito bem recebida pela 

organização do Campeonato e destacou a terceira e última passagem do processo de aprovação 

da mutação Mogno. O sr. Basile informou que a mutação foi aprovada definitivamente com 

média acima de 89 pontos, sendo 87 a pontuação mínima exigida e agradeceu o empenho dos 

srs. Manuel Ramon Sanz, juiz espanhol que contribuiu trazendo canários da mutação para 

avaliação e do sr. Roberto Rossi, presidente da OMJ, que auxiliou na escolha dos exemplares 

para julgamento. o sr. Basile complementou que a nova mutação passa a fazer parte da 

nomenclatura oficial a partir do ano de 2018 e que no mês de março está prevista uma reunião 

técnica de juízes de canários de cor da OBJO em que um dos temas a ser discutido é a aprovação 

do novo critério de julgamento da mutação opalino para que os criadores sejam comunicados e 

orientados com antecedência. Ainda sobre o Campeonato Mundial, o sr. Antonio C. Lemo 

informou que atuou como juiz no segmento de canários de porte e teve as despesas de 

passagem e estadia custeadas pela organização do Campeonato e que o sr. João Basile viajou 

com recursos próprios. Sobre o julgamento o sr. Lemo informou que o mesmo foi realizado com 

uso de tablets,o que proporcionou grande agilidade. O sr. Lemo ainda destacou a grande 

quantidade de juízes que atuaram nos julgamentos e informou que participou da banca de 

avaliação para aprovação da nova raça Giraldillo Sevillano, a qual também passa a fazer parte 

da nomenclatura oficial a partir de 2018. Iniciando o item 4 - Obras no novo pavilhão, o sr. Guido 

informou que a Federação firmou contrato de aquisição e instalação dos elevadores do novo 

pavilhão e que a previsão é de se instalar o primeiro equipamento em abril e o segundo em 

maio. Comunicou sobre a instalação de venezianas industriais em policarbonato nos 1º e 2º 

pavimentos do novo pavilhão e da substituição da porta de vidro e das telhas translúcidas do 



pavilhão de exposição em razão do desgaste natural das mesmas. Finalizando, o sr. Guido 

informou que a FOB está estudando a viabilização financeira para realizar a impermeabilização 

do pavimento descoberto do novo pavilhão. Seguindo para o 5º item do dia - Campeonato 

Brasileiro 2017. O sr. Guido informou que os preparativos do Campeonato estão de acordo com 

o programado. Informou que em razão da junção das duas etapas, haverá uma economia na 

despesa total de mão de obra, apesar do elevado custo  do item em função das obrigações 

trabalhistas. O sr. Guido destacou que a locação das divisórias dos stands de venda foi 

contratada com o mesmo fornecedor do ano anterior, informou da aquisição de 1600 gaiolas 

tipo túnel para julgamento específico de algumas raças de canários de porte e da contratação 

de serviços de manutenção das estantes de gaiolas. Ainda sobre o Campeonato, o sr. Guido 

informou que neste ano a Dra. Ana Rita, em função de compromissos profissionais, não poderá 

ser a responsável técnica do evento, porém será mantida a mesma equipe que já vinha 

trabalhando nos últimos anos e solicitou a participação e colaboração de todos os diretores no 

apoio à equipe veterinária. O sr. Antonio C. Lemo informou que enviou o padrão de gaiolas e 

poleiros por raça e que no julgamento de canários de porte será necessária a aquisição de mais 

uma mesa para julgamento. O sr. Guido informou que em razão da junção das etapas e da 

modificação da sistemática de disposição das gaiolas de porte, o prazo para montagem do 

evento é muito curto a partir do momento de geração da numeração das gaiolas. O sr. Marco 

Migliati informou que será necessária a aquisição novos tablets, computadores e modificação 

na estrutura de dados para dar suporte de informática ao evento. Ficou definido que para 

atender às necessidades de todos os segmentos, serão fabricadas 10 novas mesas de 

julgamento, específicas para cada segmento. Com a palavra, o sr. Jorge Pina argumentou que os 

diretores que participam trabalhando ativamente no Campeonato devam ter suas despesas 

subsidiadas, sendo que o assunto será avaliado. Finalizando, o sr. Antonio C. Lemo apresentou 

o modelo de troféu e medalhas do Campeonato para aprovação. Com os assuntos da Diretoria 

Administrativa e executiva já debatidos, seguiu-se para o item 8 - Assuntos da Diretoria Técnica. 

Com a palavra o sr. João Basile destacou o esforço dos países do HS em realizar Campeonatos 

Mundiais e reforçou a necessidade de empenho da FOB em tentar participar dos Campeonatos 

com aves, lembrando que estas ações são necessárias para o fortalecimento de nossa atividade. 

Sobre a participação no Campeonato Mundial 2017 em Cuba, o sr. Guido relatou a preocupação 

com a logística do envio das aves à Cuba, já que não existem vôos diretos para o país. O sr. Guido 

destacou ainda que o maior entrave é a obtenção de autorizações oficiais de envio e 

recebimento das aves para o Campeonato, lembrando que o problema se tornou ainda mais 

complexo com a preocupação de ocorrência de casos de influenza aviária no Brasil pelos órgãos 

governamentais. Sobre o assunto, o sr. Burani disse entender a necessidade de participação nos 

Campeonatos Mundiais e relatou que a FOB está atenta a todos os movimentos que envolvam 

o assunto, mantendo contato com autoridades, inclusive em Brasília, de tal forma a sensibilizar 

e mostrar que nossa atividade não deve se enquadrar nas restrições que estão sendo 

implementadas. O sr. Burani destacou também o trabalho da Federação através do sr. Guido 

Nardi junto à Câmara PET no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 

participação efetiva para a elaboração do Projeto de Lei que estabelece as normas gerais da 

cadeia e animais de estimação. O sr. João Basile questionou sobre a possibilidade de envio dos 

canários sem a necessidade de retorno. O sr. Guido verificará a possibilidade. Sobre o assunto 

da influenza aviária, o sr. Luciano Camargo solicitou a palavra e relatou que no RS a questão está 

sendo tratada pela FOG como prioridade diretamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária 

e Irrigação do RS para que não sejam prejudicados os Campeonatos de 2017. Prosseguindo com 

os assuntos da Diretoria Técnica, o sr. Basile destacou a necessidade de aumentar o intercâmbio 

de informações e conhecimento no Hemisfério Sul, solicitando a possibilidade de convite à juízes 

estrangeiros para atuarem durante o Campeonato Brasileiro, assim como juízes brasileiros 



COM-OMJ atuarem fora do Brasil. O convite aos juízes estrangeiros será avaliado para já ser 

aplicado no Campeonato 2017. O sr. Antonio C. Lemo informou que o sr. Wagner Canhaci vem 

continuamente recebendo pedidos de auxílio na montagem e operação do laboratório de não 

conformidade. Desta maneira, o sr. Lemo sugeriu que o pedido seja realizado formalmente via 

COM-HS e que o contato deva ser realizado entre os responsáveis por cada Federação. Sobre a 

COM-HS, para formação de um caixa financeiro da entidade para promoção de reuniões, maior 

representatividade e fomento da atividade, o sr. Lemo sugeriu que as Federações da COM-HS 

contribuíssem com uma porcentagem do valor de venda de suas anilhas. O sr. Mario Simões 

sugeriu a cobrança de anuidade das Federações por ser um método de mais fácil aplicação e 

igualitário e argumentou que o controle de fabricação de anilhas por cada país é difícil de se 

implantar, além de que as contribuições seriam desiguais. O sr. Lemo, na qualidade de 

Presidente da COM-HS, informou que está dando seqüência ao compromisso assumido pelo ex-

presidente sr. Beraldi, no sentido de que sejam confeccionados os manuais de julgamento de 

canários de porte na versão em espanhol, para ser comercializado nos países HS, absorvendo os 

custos inicias, cujo resultado será revertido ao caixa da COM-HS. Assim, solicitou autorização da 

diretoria para formalizar o procedimento, no que foi atendido. Para finalizar o item o sr. Guido 

informou  que as estacas para fixação das gaiolas para os Concursos de Canários de Canto já 

foram adquiridas e que está recebendo orçamento para aquisição dos contadores. O sr. Cláudio 

informou que o regulamento do Campeonato está em fase de finalização. Partiu-se para o 9º 

item - Relatos dos diretores de áreas 2016/2017.  Iniciando, o sr. Antonio De Lucca informou 

que tem previsão de fechamento do balanço anual na segunda quinzena do mês de março e que 

a partir desta data o Conselho Fiscal teria condições de se reunir para sua apreciação. O sr. Guido 

Nardi informou que no mês de janeiro foram confeccionadas 28.000 anilhas, sendo que no 

mesmo período do ano anterior, haviam sido fabricadas 24.000. Os srs Juvenal Perestrelo e 

Nilton Silva informaram sobre o trabalho de revisão da nomenclatura das aves do segmento de 

psitacídeos e da promoção do 1º Encontro de Criadores de Psitacídeos que ocorrerá no dia 18 

de março, no Centro de Exposições da FOB. O sr. Nilton completou que está em conversação 

com a Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade de patrocínio à Federação. O sr. Marco 

Migliati informou sobre as modificações e atualizações no sistema de informática da FOB e 

também que esteve presente no mês de janeiro de um Campeonato promovido pela COBRAP e 

FEOSP, no qual apresentou o vídeo promocional da FOB. O sr. Marco informou que os dirigentes 

da COBRAP e FEOSP declararam interesse em sediar campeonatos no Centro de Exposições da 

FOB. O sr. Ayr lembrou que desde longa data cogita-se na criação de um departamento 

veterinário para assistência aos criadores e que em conversa com o dr. Bruno Pietrolungo, 

veterinário e criador, o mesmo se declarou disposto a colaborar neste projeto. Em resposta o 

sr. Burani concordou com a necessidade deste tipo de serviço, porém ponderou que todas as 

condições devem ser avaliadas cuidadosamente. O sr. Cláudio Gonçalves lembrou que com o 

julgamento de três classes de canários de canto, haverá necessidade de três locais diferentes 

para julgamento. O sr. Guido informou que verificará as áreas para atender à demanda. O sr. 

Claúdio solicitou também avaliar a possibilidade de liberação antecipada dos canários de canto, 

a solicitação será avaliada. O sr. Severino Simões inicialmente parabenizou o sr. João Basile pela 

condução na aprovação da mutação mogno e informou sobre a realização dos cursos de 

canaricultura em São Paulo entre os dias 08/04 e 10/04 (porte) e 15/04 e 17/04 (cor) e em 

Salvador entre os dias 21/04 e 23/04. A sra. Maria Paula Lemo sugeriu a criação de um relatório 

semanal da FOB de modo a agilizar e aproximar a comunicação entre a FOB e os clubes e 

criadores. O sr. Luciano Camargo parabenizou o trabalho realizado por toda diretoria no último 

ano e reforçou a necessidade de se trabalhar no auxílio aos criadores de exóticos e psitacídeos 

no que diz respeito à legislação. O sr. Camargo também comentou sobre a necessidade de 

aprimoramento das anilhas em qualidade de gravação e resistência. O sr. Ivo Prado informou 



que esteve em contato com o COMTUR  - Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Itatiba 

para apresentar a FOB e seus projetos. O sr. Ivo complementou que encaminhou junto à 

Prefeitura de Itatiba o assunto referente à verba anual destinada à FOB para patrocínio do 

Campeonato. O sr. Antonio Massaretto informou que em contato com o sr. Eric Carbonari, o 

mesmo disponibilizou seu imóvel para realização de quarentenário das aves para o Campeonato 

Mundial de Cuba, da maneira como já havia cedido na ocasião do Campeonato Mundial na 

Argentina. Nada mais havendo a tratar, o sr. Burani agradeceu a presença de todos e foi 

encerrada a reunião. 

 

Itatiba, 11 de fevereiro de 2017. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário Antonio  

Fernando Burani – Presidente 


